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BASILMIŞTIR 

• . 
Piyasa durgun, altın yükseldi . . 

31 iNCİ Ylı.. Ne4redilmiyen yazılar geri vetilmez:----------------------,-------------------------....:.-1 

Günü geçmiş nüshalar 2S kurutlur. Her gün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

!. tanbul, 3 (Telefonla) -· Hafta başı piyıısası 
durgundur. Zahire fiatleıint! durııunluk vardır. 

I\i'çi kıh 140, liıı şwıııi 17, hakla ır,, ,;u<:ıııı rı~. k~· 
1,·n t(J}ıu•nıı .!">ti. ~.\ '<'İ~f·ğ-i ~:; kuru~tur. Altın bi<t'fl7. 

tl:ılra yük!l<'lnıiş \'P lıuv,ılıı 2~15 kurnşa saiılmıştır. 
No. 8692 

r-Nutkun akisleri-
• 

-- -....-... ... OtıO 

Nutuk, her tarafta ehem 
miyetle karşı,andı 

-----000----

l)ünya ınathuatı, nutkun yül.:sek insanlık duy
gularile süslenmiş olduğttnda süz birliği tnıi~tir 

.\!illi Ş ·finıiziıı, cunı:ırtcsı gü- \"işi, ıııııııkta iki ıııı<tır Lulm:ık-
ıw. Ihiyük ~!illet .\kclisi i~tıııı. hıdır. nıııılarıl:ın biri, hakkında 
;·ııını nı;nrken lrnıl lıuylll'lllll~ ı•l- t•·mild;iir:ıııe süzl · r kullanılan Al-
ılukhı·ı ııulıık, lwr m mi k<'il<> a- ma.ıv., <lii?•ri ıle. h:,ı,ım1cla Jl('k h.1· 
kı<l<·r u.1·anıhrını~l11'. Dünya nıa:- li~nııe kelinıc!"r . :ırf ılil n ln,.,-il. 
lın:ıt \'f' r. dyoıarı, dün , ..... , hug:[L1 
rle nutku iııccı~ n<>i,ri> <ln·am <'Y •'· 
n ,lerılir, 

Lonılı'a rad,1·0011 nntuktmı bah,e
d ken, :\!illi .'efin İngiliz ittifakı· 
na bağlılık . özlerin: belirtmiş t zo· 
rn a.:ıl~t boyun <''i!n1iycıceğiı » sözlel'i 
üzerinde durmıı~tur. 

Alnı:ııı rıul,1·0,;ıı, nutkun Alman· 
Türk miinnsebet~rinden bahis kt'i· 
mını almı~. 18 haziran anla~mn,ı· 
nın müslwt neticelerini memnuni· 
yetip kaydetmiştir. Bu radyo, mıl
kıııı, Derlin siy. si m:ıhfilk•·ind~ 

ehPınm i}"<'ll• knr~ılandığını söyle· 

' llu g:ı11.· raclyo~u. rcj:-..icun1huru-
muzu ıı ~ok deıl:erli, hikm<'tle dolu 
sözier ~ö.l'lediğiııi belirttikten rnıı
rn, Balkan !Th'mlekelleriııin istik· 
liılleriııe ait kı'lmları memnuni· 
y!'tl<'.' br~ılamı~tır. 

ltalyan radyosu, nutkun, lııgi· 
!iz iltifakınn karşı halisane oldu
ğu kadar, Berline kar~ı samimi ol
duğuıııı söylemistir. 

Bütün udyolnr, nutkun yükseh: 
insanlık duygıısiyle o:ö;·lenmiş gi
lıi olduğunda söz birliği etmişle~

dir. 
miştir. (Radyo go:elrsi) 

__ ..;,: __________________________________________________ ____ 

Napoliye 6 saat 
süren şiddetli bir 
hücum yapıldı 

• 
Palerıno , c Bingazİ_yl' 

de tonlarca honıha 
atıldı 

Lonclr:ı, 3 (A.A.) - TT:ıv~ •ırza· 

ı·cti i'lihuar:ıt scıTi<i uırafııırl:ın lıil
rliriltlığ'in<' gtit·e, eheınn1i~·etli i:1giliz 
lıomlı;ırı!ınıaıı ta\'\·~ı·,· filoları l:ır:ıfııı 
tlaıı ıHiıı :ık,aııı ·,::ıpıl:ın ı·e altı s:ı:ıl 
'Ütl'lı hfıcum <•.<na<ıncl:ı . ":ıpoli il<' 
Pıılı•rm .ı·:ı tonl:ırcA bonıb:ı :ctılnıış. 
tır. X:qı~licl~ lıil' torpil fabl ık:ısiyle 
hir ran·ııı·,• fnbrik:.-ın~ \'e lıir gar:ı 
i<;ıhetİ~r k:ıydedilmHtir. Pal<•rınod::ı 
elektrik f:tlırikn;;i,ı le bir hanızu, de
niz tan·arclerin? m:ılısn• rıhtımlar 
siddetle bomb:ıl:ınmıstır. lt:ılyan ge. 
~e -ın-cıları ;llapoli iizerinde İngiliz • 
!erin rnlunu kesme{:c tesebbüs etmi•
ler'e de, İngiliz tarrareleri fü•leri:ır 
dönmüslerdir. Diğer lngiliz ağır bom 
Jıardıman tayyaıelcri . Akdfnizde 
gece yarı~1 bil' mihver ıa~c g_emısı~e 
muvaff:ıkı~·etle hücum. elnıı~lerdır. 
Aleakt:ın pn aşağı altı t'abet kaycle
di!İnistir. Gl'.'mi son defa olarak gö. 
!'üll1ü~ü 7 aman hareket~iz bir halde 
bulunuı·or ve kıç tarııfınclan duman 
bulutl:İn çıkıyordu. 

Kahire, :ı (A.A.) - lfava tPbliği: 
, Ağır bomba teşekkiilleı i Napo!i 

Hı.ndı·stan ku- Hı·tıer, Fran' sa- \'C Pal rnıova altı ;ant siiren bir hü
cum ayapn~ı~lardır. Ayni gect' Sicil-

• • yada l\Iikntncln bir fabrika bomba. 
mandanı GI. v ey dan 1 milyon iŞÇi ı~nmıştır. Riııgazi ve Deme rle bom-

vel Sin2apurda 
8iııgapur, :ı (A.A.) - H.tıdistan. 

dak; lııgiliz ordusu ba~kumandanı 
ll'enerııı Veyvel, yanında kurmay 
h "et e mi'n uıı . ubaylur olduji:u 
halde , ingapura gelmi~tiır. Generııl 
V .. yvel. ı.:'zak ark İngiliz hava kuv· 
V~tleri bn kuıw.rndıını hava mare~:ılı 
Sir Robert Rrok ve ('indeki lngiliz 
filcı<u bıı kumandanı Vis Amiı·aı Sir 
('orfilcyton il~ giir!i , .. cektir. 

Siııl(apur, :ı (A.A.) - D:ıf Kup ·r, 
A.vıı.-trah· ava Jııır<'k<'tind!'n evn•l 
IIindi~tn;1 ·kumancl· ııı genı:ıral \, .. ey-
ırııe gilr[i~mü:tiir. 

1 

istemiş 
Kudüs, :ı (A.A.) - Harpte ölen 

veya Alman!ıır tarnfmdıın idnm ecli 
len Fran<ızların . ruhunu tnziz icin 
bugün Kudüste bir fidn ynpıl:ıcnk • 
tır. 

l.ondra, :ı (A.A.) - A·lınaıılar ta 
rafıııdan idam edilen rehinelerin ha 
!ıralarını tazi7. için Sent PoJ.kilı8e • 
sinde dün bir fıyin ~·aııılmıştır. Ba~ 
ııap:ız avni zamanda hür Frnıısızlnr 
için de clıı:ı ptmiş ve mer!ı;imiıı so • 
nuıııla ~.faı"'<'~'VPZ ~~ılınmıştıır. )fer"· 
sımde g!'ner:iı' Dögolü hür Fran8:ı 

- Devamı 4 ncü Sahifede -

Askeri Vaziyet -. .-
Moskova önünde büyük 

balaıımı<lır. DernPdP 4 diism:rn tn\'· 
,ı·ııre.;i ynkılnıı~tır. · · 

BELEDİYE M CLİSİ TOPLANDI 
Reşçıt Leblebicioğlu itti( ak-

la belediye reisi seçildi 
Meclis; şehrin mutena bir mahalline doktor Beh
çet Uz'un büstünün rekzolunmasına karar verdi 

lll'lerl:y·e nH.·cl t(ı, cliin d6rddnrt· 
rdıın:ı ıle\'l"CSl!lp h;ı~J:ın'ıl• \'(' f>'. 
ıielh~<:t t•z·uıı l>l'nizli meltl~ L luğun.ı 
. c·<:ıhwsile açılan hel~rı.,1•p rı>.~lığı • 
ııe tfircaı-Iarımızdnn •: • hel0dıv1> ,J;ı. 
ımi rnriimcı11 1 nza~ınd~u~ l~e at I.eb ... 
lehieıoğlunu ioıbhap ehnışt•ı·. , Jı>c • 
!ıs m!iz:ıkerelerını \'alı Funt 'l'ııhal 
ve P~1rtı vıliiyet idaı·e ht'\·~1 i re! ... ı 
Or. lliise;<in Hulki l ' ıır:ı c:l:İ takip ,•t 
mışll'rdır. 

Saat 17 de riy:.ı~et kür~iiqUne cı -
k:ın uelrdiye rcıs ve!n!ı Suat Yu;ı • 
~oru. cel::.e.rı a<:nı-ak 1nerlı~e yl?'nl ı.-ı 
leı·inde mııı·:ıff:ıkıyet temcnnısındo 
buJunnlLHJ, U~uiz}i n1'::.'bl!~Juğuna in 
lihnp edıleıı Dr. Behçet Uz'un R<ı -
ledh·e kanununun :ıo ııncıı madde ı 
mu~ibınre mti>t<1fi ~eldi ıc:.p ettıi:ııı 
bi!dırerel< m!'clisııı bu hıısu<t:ı rryı -
ni izhar evleme. ini ıstemı.Jir. Bele • 
dı.H ınec!i:;i, Dr. Belı~et Vz'un mli~· 
tafı :ıdclıııı k:ırarla•tırdıkt:ııı ~oıır:ı 
helC'cii,·e reı~i ae~in1ine gec; ı ln1iştir. 
Bu ~ıı:ad:ı kanım mucibince ıneclı< 
azasının en ya~lısı Hayn Piincliik ri· 
yn~et }.;iiı·.:;lh.;iinr f!~C;tni Ş V,-:ı lTii"ızake
l'e]erı ıdare etnıistir. Gizli reyı,. y,1. 

Belediye rei.Iiğine seçilen 
Reşad Leblebicioğlu 

pılan ~Pçinıde 32 reyle ''e ıttıfakl:ı 
Re._. t Leblebicioğlu rei•liğe <~rılmış 
tır. Rıya•l't kfir-·iisünp <'ikan Rcş. t 
l,f:'blt!bicioğ-111 1 ştı ~aizlerı oylt·mı~tır: 

- Çok muhterem arlrnfüışlarıııı; 
Hakkımda gö•tetmr;; olduğunuz 

r 
Bltaraflıt kanunu 

tadil ediligor 
Ayan n1eclisi de tadil 
teklifini kabul edecek 
Vaşinstoıı 3 (A.A.) - Ayan 

hariciye encümeni reisi .beyanatta 
bulunarak bitaraflık kanununun 
buzı kayıtlarınııı kaldırılmasını 
derpiş eden projenin ayanca kabul 
ve bütün milletin Sl'l'f siyas.elin 
kuvvetli yardımcısı bulunduğunu 
söylemiş ve: 

- Muhalefet reiRleri hezimete 
uğramışlardır. , 

yiih. ek te\·ecciihe, i tımat H' mulıab· 
lıl'tlr lıilhassa teşı•kkiir ederım. l ı 
eıw lıe!edıyed<' kt'ndı<ile birl ikte ça 

lı~lıınnı dC'gerlı ve ıııunıff:ık reisı -
nıız !Jı'. lll'iı<:<'t Uz :ırrıldıktan •On· 
r.ı hıı ınevkiı>, onun en yııkııı arka -
d:ışı sıl;tlile beni seçm!!nizle :ırka • 
cluşımııı ınu,·affak ~alı. mn•ının de • 
vannnı !lı·zu buyurduğunuzu seziyo
rum. Hepinıze tesekkürler ederim. 

Arknda~l:ırım ;. mecli~iıı verdıği 
kararlar \'ll n1üznhQretin!zl 1" lıu ağır 
rnzifeııııı baş:ırılacağın:ı kıınllm. 

G<'rl'k ıı:ırtınıızin, gercl.: hüküml'· 
lını•z•n mlızaheretleri bu nğır va
zıfc~· ı knlayla~tırncak fıınıllerdir. 
~! uhıın v:ızifenıde müz:ıhe.ı-etınızı 
egirgeınenıe111z ı rıca edcrin1. 

Alkışlanan bu kı>a ve .<:ımimi Jıi. 
taht'den sonra nızname~·e geçilmi<, 
gızlı reyle birincı ve ikincı rei~ ve -
kılll'l'I ,;eçilmıştır. Birinci reı8 vekiJ. 
J,ğine avukat 'lliııür Rırsel, ikinci 
ı·C'ıs \'ı>J..ıllij(ınc göz tabibi l\Iıthat 
Orel, kfıtıplıklere de Belkis Bılmaıı, 
Haydar Arya!, Sadı İplikçi, ~nımet 
Ru~en ve ll!tı:ımmer Apaydın inti • 
hap Pdilnıişlerclir. 

]};ıinıi encümen azası ~eçimi ırizli 
re,vlrı y:ıpılmıştır. Ta,nifte )fazhnr 
Özgen ve Nu,ret Sılıerin 32 şer rey, 
Sadi lplıkçinin 15 ve Salırı i\Iente • 
:m 14 rey aldıklatı görülmiiştür. Ka 
nun mucibıııce iııtilrapt:ı ek eriye -

-D,.vamı 3 üncü aahifed .. 

---000---

Türk basın birli
ği kongresi 

Encün1enler seçilerek 
faaliyete geçti 

Ankara, 3 (A.A.) - Türk Basın 
lıirliii'i bugün Halkevinde toplıınmış-
· ır. Merkez idare hey'eti reisi Falih 
Rıfkı Atay mura})haslara hoş gel<li· 
niz dedikten sonra muvaffakıyetler 
dilemiş ve kongreyi açmıştır. Kon -
gr e r eis vekilliğine ve katipliklere 
seçimler yapılmış ve Hasan Reşid 
Tankut r.~is!iğe seçilmiştir. 

Kongre reisliği Basın birliğinin is· 

muharebeler oluyor Demiştir. 
_ lngiliz bomba layya releri bir uçuş esnasında----- 1 Vaşington, 3 (A.A.) _ Reisi-

BiR AY iÇiNDE cumhur Rıızvelt bir eıııirnam~ ile 
. ahi! korunma tl'~kiliitına ail nı~
mur ve malzemeyi bahriye neza-

l 
lihdaf ettiği yüksek gayeleri, basın 

- Devamı 4 üncü aahifede -

---------
Pttoskovanın bugünlerde düşece 103 mihver ge retine tevdi ıetıııiştir. Geçen haa·ıı· . · Af mani ar~ göre 

ğini sanmak 

16 Alnı • d" .. b' S an tayyareıı uturen ır ov· 
Yet kartı koyma bataryaaı 

ile kumandanı 
i:~İ<\.lıııan • Sovyetler harbi hakkında 
ııı e~. haberlere göre, ~fo,kova taarru
• la ıraz Ya\'~lamışn benzHnektı>dir. 
ba am:ıfih bu duraklamanın yeni bi'I" 

~ırhk devre ı içln olması çok muh· 

doğru olmaz - U> el-: ayni şekilde rapılmı<lır. Ru 

ml·sı· batırıldı Cenupta Alman knrar, siliıhlı gemilı>ri 1ıt, . .,1cıen 
temeldir. Y:ıkıııcla tanrruzlnrın şiddet 
lenme;inc \'C büyük hamlelere intizar 
etmek lazımdır. Her halı;le Alman baş <) • 1 
kumandanlığı llfoskovayı almak için 4 top, 1"' mıtra yözlü 
h-:-r türlü fedakfır!ığı ya~acak ve hiç ta)ryarelerin f aaliveti 
bir şeyden rekiıımiyec~ktw. Buna rağ • • ~ 
men )[o,;ko\·anın bugiinle~de düşeceği tesırh oluyor 
sanılm:ımahılır. Çiınku Sovyetler de Lo d 3 (A A ) İlk l . 
'1 k "d f . . blT' t n ra, • . . - eşnıı ayı 
" o~ ·.ovayı mu a an. ıçın 1 un gayre irind~ ingiliz tayyareleri şinıal ><ulıırı 
lerıııı >arf?t?1~kted!rleı:- Bu 

0 
•e.~ple ife Akdl'ııizde ıo:ı mihver genıi<i Latır. 

Mosk°''." .. omlnde şımdıdeıı · oııı.ı ela mış ve\•n Jıa,;ıııra uğratnıışbrtlı!·. J\lih· 
d~ha buyuk \'e kanlı muharebelere Şıl· verin eylül :ınnclnki kaybı 101 gcıni
hıl olııcıı~ımız, J?0k ç_ok ı~~~n ve mal- dir. Bir hav.acılık muhabirinin kay· 
Zt_\me z~tyınt Vt1 t·ıl~ccgı aiın:a~clır. d~ttiVine göre, son iki g __ Lin zarfında 

::llo<ko\'ayı ~nuptan tehdıcl eden Akclenizcle nıpı!aıı lınrekııtın ııt>tiı; t si 
Tulp muhıut'elô"leri, btilün ~iddeliy!l' henüz belli olmııını~lır, Ve ilk teşriıı,le 
dc\·am etmektedir. Alnııııılar, i!<>ri hat biır çok haller hnrn ~:ırtlan neticeleri 
!ura heı· gün yeni tank \'<' zırhlı bir- niıı tesbitini zcıı·la~tırmı.~lır. llh. tc~rin 
!ikler •ürmi'ktnılir. Almnıı zırhlı bir· i<;iııdel:i hlicııml:ırın ayırd edici va · 
!ikleriııin ı:rec~k"i ele harbe ılevum <')"· 'lflarınclnıı lıiri, clörl top ve 12 mitral· 
Je<likleri bilılirilnwktedi:" Ru \-:tziy<'t, yöz il<' t~lıiz edilmiş Ifat•iken tayy:ıre. 
Alm:ınlarııı l\!oskova.rn bir :ın e\'\'~l - Devamı 4 ncü Sahifede -
ul:ışm:ık \'C buradaki Ru' ktn·,·etteri-ı---------------1 
ni ,;ökiip ııtm:ık :ırzusunıı gö,;l<'rme,;i 
bakımından dikkatı> şayıınchr. 

MoskO\':I, i~gal t~hlikesine m:ınız iıu 
- Devamı 4 üncü sahifede -

---000---

Panaına ınüttefikler 
cephesine geçiyor 

Vaşington, 3 (A.A.) - Boaton 
radyosunun bir haberine göre, Pana 
ma cumhurreisi, müttefiklere müea· 
sir yır.rdımda bulunacağını söylemiı· 
tir. Reiaicumhur, Panamanın bitaraf 
k:ı.lmasını iıtiyen grubu or ta dan kal· 
dırmak. azminde bulunuduiunu da 
ilive ctmittir. 

1 SAR tT l.li.~ 

i\1uhtckiri haber veriniz 
H ükumet teşkilatı muhtekiri arı · 

yor ve bulup ceza landırıyor. Fakat 
bu itte halkımızın da hükumete yar· 
dımda bulunmaaı lazımdır. 
Vatandaı; bu iıte aana da vazife 

dütüyor. Muhtekiri bulmak ve ada· 
!etin pençeaine vermek için sen de 
çalıf, hükumete yardım et. 

- Bana ne, 
Deme .. 

** 

kontrol ve devriyel<>ri !ahire iın-
kiıııını ve rmektedir. . 

, lar yeni müda. Vaşington, 3 (A.A.) - Rolıin 
C'eyn1i~ destroyerinin ballııh Y"l'· faa hattını ele şimdi Lıiır çok Amerikan harıı 

Cenupta Kursk 
_ sehri dün işgal 

edildi 
ı d 

gemileri gezmektedir. Bunl:ır. knr· 
yarmış ar ır bolıın 67 b:ıhriyeliyi nr:ını;ıkt:ıdır· IT ı 1 l 

l:ır. Bunlardan bir k<ıçınııı Drit:ın- \.lrtnll a 111ağ up (ÜŞ-
Moskova önünde büyük 
muharebe devam ediyor 

M:oskova, 3 (A.A.) - Dün gece 
neşredilen Sovyet tebliği: 

2 Sontc~riıı giinü So\'yet kıi:ıları 
Devamı 2 nci Sahifede 

yay:ı gid<'n fııgiliz ve K:ınacl:ı !tl'· nıa n takip ediliyor 
pıih•ri tıır:ıfıııcl:ııı kur!arılmı~ bu- Dcl'liıı, 3 (A.A.) _ Alnı:ııı tebli. 
luncluiiu sıınılııı:ıktaclır. Kayıpl:w . ği: 
arasııııla gemi kumandanı müliı- ı Xırımcl:t . mağlüp e<lile.:ı ~ıiş_mnn 
zim Edrnrd il e kurmn.rı ela va1.. Alman \'!' Rumen te~ekkullPıınırı, '!· 
ılır. kı takip ve lazviki altında lıiıi SinıR • ..;.,.;...__ _ __________ _ Devamı 4 üncü aabifede -

Moskova müdafaaaı için sok aklarda çocukların da çalıımalariyle bari kadlar vücuda getiriliyor. Her ihti. 
mııle kartı Rus çcıçuk !arına gaz maskesi tevzi ediliyor. 

• 

• 



• 

Sahifı- 2 (ANADOLU) 
.. 

4 tı,inci Teşriı1 1941 SALI 

MUSAHABE SOVYETLERE GORE l1_B_o_ır_s_a __ I (Şehir ve Memleket Haberleri) 
•• 
Odemiş hapishanesin-

ÜZÜM içkiden sakınınız 
- Bq tarafı birıinc:l Mlaifede -

bütün cephe boyunca çarpışmı.~lar· 
dır. Bilh~~~a Kırımda şiddetli olmuş-

518 S. Süler. 
83 M. Beşikçi 
81 Hamdi 

K. S. K. S. 
47 60 

tur. .. .. ~ 
1 Moskova, 3 (A.A:.) - Bugun og e 

r ~ ~ ~ ' 48 53 üzeri neşredilen Sovyet tebliği: 

Şerefsiz, hagsigatsiz kalmaktan korkarak; ve- 60 Tevfik Nazlı 
60 Tevfik 

52 50 56 50 
!47Bm mı 

52 
56 

den iki ınahkiim kaçtı 
2 • 3 Sonteşrin gecesi Sovyet kıta

ları bütün cephe boyunca düşmanla 
rarprnmışlardır. 

Moskova, 3 (A.A.) - Sovyet öğ-58 Tjhat 55 

badan kaçar, kanserden titrer gibi bütün şu
urunuzla bütün varnğınızıa içkiden sakınınız .. 

19 Reşad Lelıl-:> . 
... Iehmet 

50 ;;o le te.bliğine ek teliğ: 

Fl·rarı·ıer gardiganın dikkatsizliğinden ağ~i~~::;.~;l~r i~~~~irrı~işti~:ı~enm~~~ 
50 ;;o 

8 İsmail 55 
linin cephe.sinde faaliyette bulun~n 

• t"f d ederek d·ıvardan atlamıııar bir Sovvet hava birliği bir düşman IS 1 a e y motörlU piyade kolunu dağıtmıştır. ~vv J MO 
"'---------- •• 109"'9" 

5 Aklıi:ar B. 52 52 

Z A N d kaldırımlar • 1 '' İçkiden sakını - r- y A : -, !.at~• ad vücudu • 
Ö h · h · f k t• 1de koiruşlanndan "ıkarak 200 den fazla Alman öldürmüş \"e En·1>Jki gece demiş apıs anesın- re a a ıı ., " • . h · t · t·. D"'n 

1 s·· ._ d ·· ı 1 us un e 1106"" nız . oz.re egı , 

1 
f) r • J( .. t rapaver te· ·>·> 

bütün insanlığınızla, r. l ıyazı oyn1en nkunıı·· ılz ı. içinde 7 

den iki mahkum kaçmıştır. Bunbr, helaya girmiş ve gardiyanın dikkatsiz hır ~ok kaı:n~on ta. !iP e mış.n. ki. 
hırsızlık sucundan iki sene 10 ay, 20 !iğini fırsat bilerek hapi. hane ,binası- gecr Tula ıstıkametınde Sovj' et ı a. 

· Ö ı H · nın duv~rına çıkmış, oradan da ha- ı .. arı .. ass:~rı 500 düşman suba~ ve e_rı f • h · · a us erı 
0 şere sız, aysıyetsız .. .. g· zı köpük- "' 

k ı k k k k b d k kıvranan yuzu mosmor, a !) a ma tan or ara ; ve a an a. .. , .. b . . . d can çekişti - · 

48 
49 
51 

gün hapse mahkum demiş i. füıeyın . h~nenı·n aı·ka tarafındaki evin balı oldurmuş ve kırk kadar tank tahrıp 
oğlu Mehmet Arslan ile tehdıd ve salı pıs " · C b'"I · d k' çarpıs 

çar gibi, kanserden titrer gibi bütün lu, ııabr a no e11tı ıçın e edir? Bu. 1 O k 1 d · atl·ımıs \'e ka"mıslardır Dı-a- etmistır. ,enup o gesın e ı < •• • te niifus kag-ıdı tas,ıma · suç arın an çesrne • · " ·· · " · d Al · d t burıı 
rld. a na"'bet bek.li'.·en J·andarmaların k~n mal arda. a. 2 man pıya e :ı. 2 sene, 4 ay hapse mahkum Kuşaclalı ·' 1

6 
k 10 t alın 

Mehmet oğlu :\Iustafa Tulunaydı•r. dilerini görmediklr:ri anlaşılmıştır. imha edılmuı, tan ve op • -
f • . l b.. .. l b'' ren u zava ının suçu n ' ll GO ne retınız e, utun şuurunuz a, u- . b b ·yete güya he-

tün varlığınızla hülasa her hareke- aryaş b~ı:. . ab. anbı~ ce~~r ki bu dün. L ·ctR 
55 

· · 1 · k"d k K d" h dıye ettıgı ır ıçare 1 821 incit- T. A. 1!J tınız de ıçk ı dı:n. s~ ı?1ını~.. . en ı ~a - yaya konmadan ölmeğe veya ömrü- 26 50 
17 :;o 

G""e ~aat 1,45 raddelerinde gardiyan Firariler aranmaktadır. mıııtır. ır k : 
-.-. Londr:ı, 3 (A.A.) - ::\ıo:t m;a 

-ooo radvosu, bu sabahki neşriyatınd:ı sınız a en ınızı, aı enızı ve cemıye- .. k d çekmeğe mah· 461 Süleym:ınoviç 14 
. l b · ·· ··ı ·· ·· nun sonuna a ar acı ?!)? , 1• h" 1<> -o ti zehır eyen u sessız, guru tusuz • -· - .• ızrn ı ·> ·> 

d .. d k ·b· t kum olmuştur. .. .. )'> 6 İ t •Jl "0 Ufman an ateşten açar gı t, U· f • r • • bozan en buyuk :...,, zze - i) 

2:~ 
25 

bir halde Alasehir belediye reısı Alrr'İanların cenup cephesini yardık-
, "{' · !arını kabul etmektedir. Spiker, c~p-

Kulada harap 
bulunan köprü fandan korkar gibi kaçınız ve kor • .. spırtd neİı ~ızhakikatlere baka • 226 Niz:ımedclin 20 :JO 

k İlff t .. t ine bu amansız duşman ır. mı · ·· ·· d k 160 Alazraki 19 25 d~nuz. ı ~-ı gos e.~ .. e .. d lım .. Lozan patolojisi enstıtusu o -
14

_ 
20 50 istı a ettı henin hangi noktada yarıldığ-ını if~:l 

Alasehir, (Hususi) - Belediye I"'- etmemi~, yalnız f:1sılas!z bir. aurettr 
· · B 'ö eı· bazı sebeı)Ier dola"ısi\'l{! bir gün devam eden şıddetlı muha-zu· sı e ce B - " ı\l. H .• "azlı 21 rıo h uşman~n ?°~er tbT' i zk. r . torlarından Mösyö erton yaptıgı 111 Franko 16 

e~ndemınb ılçıne a a ı ır .. kç. ı. metc ıls. otopsilerle alkolün erkeklik tohum· 
lerın e u unmayınız, ıç ının atı 1 .. • e fena tesirlerini açıkça 57 )1. .i. T. 19 

22 :ıo 
2~ 
16 

Kula, (lluflusi) - Burada İa'!C 
işleri yoluna girmiştir. Kaymakamı • 
mızın aldığı tedbirlerle mli!-;küller ön
lenmiştir. Furunlarcla ı>kmek bolla.~ -

ısı m , • ·' ' l ·1 · il .. 
i.stif; etmis; istifası \'ilay~tç~ kabul r~belerden sonra A !!lan ı ~~ı Y ;ı1 : 

h .k. l .. d " 1 • . H . arı uzerın -·~ C!' . 11 30 ı aye e~ını kıln eb~eyınız. Jl"de~sı ya · göstermiştir. Bu neticelere göre; iç- •>·> ..,,ına,;ı , ' 16 :rn mış, ihtiyaca yetec:Ek kadar ekme~_çı-
1 R 50 karılması temin olunmuşluır. Dıger 
20 m:ırldeler icin de ayni h:.ı~~msiy.,tin giis 
22 ;;o terilmesi t~menni olunmaktaılır. 

edilmiştir. Belediye reisli~ine vekille- yüşünün durduruldugunu soylemır-ı 
ten eczacı Sudi Mıhçı tayın olunmuıı- tir. . <l 

la~ h~psı acı ı ırer tese ı ır. . ki kullananların yüzde doksan altı· 52 )f. Be~ik<:i 18 GO 
lçkıden bahsederken, onun hazın d rkeklik tohumunda bozukluk ·16 K. Fır:.ıt 20 

tur Eczacı Sudi ~alıskan, f;imrliye ka Londra, 3 (A.A.) -. -.::\!?~~ova !a 
da; bulundu!!'u işlerd<> muvaffak olmııcı yosunun bu sabah bıldırdıgıne göre: 

aki~eti <_>l~n7 ayyaşlığı hatırlamamak ::ıu::ıuştur. Bu netice ayyaş bir ba- •I 1 Kamil Nisli 22 ;,o 
kabı! mıdır. Ayyaşlık; zevk arar - b ın çocuklarının neden deJ"enere 40 :::;ükrii Akalın 1!l l\.ıılo - Ala.~rlıir 110/:11.· 

bir gençtir. l\lo,.kova için yapılmakta ola~ m!lh.a. 
---000 rebe en ciddi safhasına gırmıştıı. 

ken iptila cehennemine düşmektir. han laz sar' alı ve deli ~ldukların: 518 Aksehir T. 21 
içkinin bu elemli sonu; bu yazımızın . a~ eder ' 29 :\Iika!<>f l!l 

27 
l !l 

Kula _ Alasehir arasındaki .rnlcla 
lıulıınan köpı~ü harap bir hıılcleclir. 
}fev~im münasebetiyle yağmurlar ,)İcl-

'l J • l Spiker şehri soğuklardan evvel z-:ıp· 
f)OJ11UZ zannı e )tr a( 31111 ta çal:şan Almanlann muharebe 

mevzuu olacaktır. ~ilhaasa cemiyet ızaDaha n~ler söylenebilir! Fakat ne- --
~akı?1ından kaybedılen ._kıym.etle~ ye yarar ki ayyaş için ok yaydan fır- ..,1 ~;~~,1~ uzerınde d~ru.lac.~ktır. Dıg~r bır y · ı lamıştır. Onu tuttuğu yoldan çevir- " 

etlendiği takdirde münakalat kesile
cektir. Bu köprünün süratle tamiri la
zımdır. Alçı köyüne 200 metre mesafe
clek i köprünün de etrafı göçmüştür. 

öldürdüler hattına yeniden tank, top ve a ker 
ihtiyatları sürdüklerini ilave etmi~
tir. 

zımda bu sınsı duşmanın vucudumu- k k b"l d - ·ıd· 
ht l·r l d tıaı me a ı egı ır. "149. 2"ı zun mu e ı a'za arın a yap o yazımız ayeai kabili hi -

tahribat anlaşılır bir şekilde birer tap olm ın g 
1 

uğraşmak de • 7.A Ti İR E 
birer "ncelenmeg· e çalı .. ılacaktır Ev- ıyan ayyaş a l 10 ton !1akla 

1• "b . bl T • k · · t ğııdir. O; iptila cehennemine da - __ t 
3 v~ a ı reta_ver. ta ol'.u çızme 1 ıs e- mıştır. Hepımiz biliriz ki ayyaş mut- ~'.1 oıı p. us.ı~·' ·ct k 

dım. Hele ıçkıye yenı başlayan ara , 1 k 1 d" Elb' 
1 

. • t ·çer ı 2 ton . <;c -ıı e 
.. b" a a ıçme ı ır. ıse erını sa ar ı , ,,,,

0 
b l . p k mustakbeı hayatlarının ır kaç sa - f. . . 

1
.,., a ~ a amu 

. . . . . . k b şere ını, namusunu satar yıne ıçer, }" l l 1 hıfeıını dahı akset~ırebılme u ya.

1 

satılacak bir e i kalmamı§sa gaz , Ev ı UlC ını <açırnıı~ 
21nşı~ bhaş~ıca galyebsı ollacaktır. da ıçer, renkli is'p!to içer. Durmadan ! Dikilidl' Dcliktm; kövünde Himmet 

up esız son a aş angıç arasın 1 . ı • , . · .. . ' : . ~ .. l 
b. h 1 1 ·ı ·ı . d Cemi- cıın enmeden ıçer. oglu Salıh Gunerın kaı ısı :fo ) .ışııır :ı ır ı;ı~r da ~ e.r sı ~1 ':;ı var .~r. 1 Asıl sözüm henüz ilk merhaleler- i Flif Güneri iğfal 'derek kaçıran Ha-
yeft !çın eh aıı;ıat .a ba~etdgoren, şd~_- de bulunanlar içindir. Her başlan • 1 ıiı og" lu Ramazan Gündüz, zabıtaca ya-re sız ve aysıye sız ır uruma u- _ . . .

1
• d · 

b "b'I . 1 kt ld k gıçta oldugu gıbı alkol ıptı asının a ktlrınmıstır şen u gı ı erın aşage me e o u - ·ı d k ' ' ~ · 
. . .. .. oaşı hoştur. Manzara yeşı , e or B l . t d l U ları merhalelerı ben kendı goruşle • . ki d R hl h . -·ıı gam- avınc 11 S a yun 

rime ve elde ettiğim kanaatlere göre çıçe 1 ır. u ar Of, gonbu erk d "' . k . 
k b 1. t k · t ' B 1 sızdır. «Canım aldırma u a ar Ravındır (Hwrnsı) - Kaza a~m,ı-

1 :~ 
.) 1 ;)() 
77 

Nakil vasıtaları buradan ge<;erken cla
ima t<>hlike ile karşılaşmaktadırlar. 

---oooı---

l{araburunda cinayet 
oldu 

ısaca e ır me ıs ıyorum. aş an- d" . . • . h ld d f r • l ' . .. h lkın ı' tı·ı .. 
d "d 'd 1 bT 8 sene ır ıçtıgım a esen en ne a ··kamı ve cevaır ruı>smu ve a . .ı gıçt vle e1"::1tmf 

1 çeşkı çeşlı oba kı ır.t•• u kım varıı gıbi sözler bu ilk merhale., ki,·Ie sladvomıın temel alma mer:ı:inıi ---x:---
sa ır arı u en o uyan ar at a ur- . ak h ı ~ · ·ı l l t }d 
l ··ı . . d h t l b"J" ı F k t nin edebıyatı olmuıtur. F at e e 1 \":tjlllmıştır. Ltıs'tl ' 11rsız an t ll ll ll u erını e a ır ıya ı ır er. a a Alk ı.. t t · ~ - ' 

Karaburun kazasının Eyl"!nhoc:ı 
köyünde biır cinayet olmtı!\İlır. Mü~li~n 
oğlu KeRkin ile Abdullah J·~rguc: hır 
meseleden kavga etmhılerrlir. )[Usl im 
yanında taşıdığı bıç:ıkla Ahdııllahı iki 
verinden nıralırnrak öldürmüşltiı·. 
katil, vakaclan so.nra tutulmuş, ıı.cl!iyr
Y<' Yerilmi15lir. ()inayetin seb2hi h":?
ııüz tamıımiyle teshil edilememi~ti.·. 

d h • . • l , • • bir tatmaya dursun 1... o un a - ----------------- TI • ı 
sonun a epımızın u aşacagı _ıgrenç lı uyuşukluğu içinde hayat daha ca- mi? Hiç tatmadığımız; lezze- İsmet pasa httl\'arımla asan og l1 

".e m~nfur son; ayyaşlıkktal~ ıblar~t: zip; Z.eynep daha güzeldir. Yalancı\ tini bilmediğimiz yemekler hakkında 1.ıslik<;i H ü~y.inin yanında çnlı«nıı ve 
tır. İgrenç ve menfurE . e ımhe erınıl ve geçıcj bir cesaret ve atılganlık 1 ara sıra iç çektiğimiz ve ağızlarımı· 2 a\' eHcl i ·ine ııiha ı·-et ·•e~·ile:ı fskt'n 
bililtizam kullandım. vıne amma d k " k "lk ı·k / h" .• · · k" cleı.' ogifo 18 ,rn:"ında Yu,.;ııf IJakkal Hak .. f · 1 d.. b" h · h 1 on a ıç ıye arfı ı a a ayı uyan - zın sulandığını uısettıgımız va ı 
kdo esıy e . on~nd ır ay.~aşlıl~k er ka - dırmıştır. içtikçe çamura battığı hal- midir? kı ile mfüıtereken dükkan Ül.erincleKi 

e vazıyetın e guze ı yo - k d . . ··k ı ·· ·· ·· l . . k H ı balkondan muhtelif tarihl~l'<l~ p·freı->k K k d . . · ti .. de en ısını go tere opuşur sanır. çkıyı tatan onu arıyaca tır. e e 
tur. eza en ını; nıme erını .. d · d"" .. .. .. 

1 
Hü~;; vinin diikkanındaıı 1200 ıinı kıy 

Torbalıda Çapak ~öyün~e bir kaza 
olmustur. Mahmud oglu Azız Te;rs, tıır 
!asındaki mahsulünü b~klerken gece 
t~rlaya gelmekte olan Ali oğlu Hiise
yin Şenyüzü domuz sa~mış ve ~v tii
feğini ateş ederek_ yaıalamıııtır. ~lü
seyin Şeııyüz, aldıgı _yaran ın tesmyle 
derhal ölmüştür. Azız. Ter'• z:.ıbıtacn 
tutularak adliyeye verılmıştir. 

---000 

"forbalıda hırsızlık 
Torbalıda Fata köyünde berbe,· Ah

medin dükkanda çalışan H!ise) in, em
ni ı·eti suiistimııl ed:rek dükk:1ndan 
7 ~ıstur·a, 3 mak~s, fır<>a,. tarak, bileği 
taşı, bir kat elbıse ve ba· battaniye 
çıılmış ve zabıtaca tutul1!1ııştur. 

000 

Hanıamda öldü 
Dün Kestelli caıidesinde Saçmacı 

hamamına giden 55 ya>ılarında Bitli~li 
!Ra, ha mamur en :-ııcak yerinde fazlaca 
oturmuş ve üzerine baygınlık geldiği 
icin sıhhi imdad ·ıı: ·m10hılı ile ıııemle
ket ha~tahaııesi n.? n:lide·i: im· ş,;~ ,ıe o
rada 

0

ölmüştür. Yapıl3,ı mu:ıyene:ıi n-:? 
ticesind-e dimağ fl':d!l ı~.ı iild\;:'!ii :wlagördüğü ve bu cemiyete karşı Bu aldk8:tkıcı gurkur ıçını· be. geçhır _ıgı ~':'gunku bun~lt~cı dunkyad şarkt arı metinde otomobil liı~tiği c::ılrlıkl:ıı·ın-

b . k l k•- k d - · · hoş da ı aları ıymet ı ırer azıne ıçınde neşelerımız ne a ar no san ır ıymet oma -n çı ar ıgı ıçın b· • l )l c· .. .. . . k d k d B.. dan tutulnius ı·e ,.;urlarını itirnf etmi:ı· 
menfur olmuştur. Zira ferd olarak gı ı)hlatırbl~mb~~ıt: (nek~ ur ar. ıçbca- gonullerımıbz. 1neh a ard adr.~. ır: oby. ]~rclir. THhkik:ıta cİe\'am olunnıakt:ı - l ·ı • 

hl b ki .. d 1 nım ar •r ırını ta ıp etmege aı- ıe oımasa ı e ayat e ıırımız u B laı· er 'en veı·ı nııyor ru arımızın zen ere erını ev~m ı lar. olda he gülüstan görmek Tanrı • dır. UZ ı.. 
surette kurmak ve yaylarını daıma • . ı · d 1 Y . P. • 

1 
Lok t h t ı · · b h la 

· k k d k 1 • Hadıaelerde bu başlangıcı evam nın hıç hır kuluna nasıp o mamış- 000 an a ve as a ar ıçın mez a at• 

şılmı~tır. 

ucrgın tutara u ret ve! uvvet erı- . k . . k d" 1 • •• • l J 1 · l 1·1 b l · · d k' ı... 1 \·ı"le ~ . . . 'h k d I k ettırece tekıl de akıp gıtme te ır. tır. Arasıra ıçlenmek, muteeuır o -
1
\.i!:ac.· al" va n<. 

1 
ıma P-< ı en uz arın, ızmır e ·ı v•. -mızı cdemıyetFmdı ral ın ka tohp aı;ıa. irade ve mantık esasen zayıf olduğu 1 mak nahot hadiselerle karşılatmak ', re nedense ;;;abahları erken tevzi \!dil-

~or~~ ~y~z: 1 e.r . 
0 

ara • epımız için ufak bir tatıuzlık evi cehennem 'ı hep ve her zaman kabildir. Bunlara Bornova nahiye,;inin Pıııarkı.~ı kö- mecliği ve bu yüzden şikayetlere s"Ol:!-
kcnd~mkızıb.1l~ ertılmı~e. ".ermege ve yapmı§hr. Ailesi huysuzdur. Maaşı 1 insanca mukavemet etmek şuur ve \·ünde Karasuluk civnr!lıcla t:ırl:l.ar biyet ı·eı·ildiği öğı'enilmistir. Bel~rlı::e 

en ı a ı ıye erımızı aşmıya mec- d H··1· f l h.. . d l . . . h k . k l" ~rasıncla ansızın y:ıngın "ıkııııs ı .: h.ı1 reislioi'rı"ı1iı1 dı'kk,·ıt n:-z.aı·ını c_ekerız b b 1 H ıb . az ır. u asa her tara e em ve u., ıra e erımızı are ete getırme a- . .. . .. . . . -.... , " 
ur u unuyoruz. a ukı ayyaş bu .. l d 1 d (Of b kt b h t 1. k . k' . 1." · ·ç·n kın \"•ırdımı ıle sondu nıımu~tııı. 1 .l.l-

00
,n----k Jd d "h . • "b" zun e o u ur. ı ım u aya - zım ge ır en; ıç ının sersem ıgı ı ı • . ' 

1 

l . 
mu a .. es avaya ı anet ettığı gı ı t ) d . b" . . . ld - d .. 1 . k 1 b 1 ruk- gına dikkatsizlik!<> >'PU<· n.ı·eı \'(>r<>ı.ı "'l"u·· tt""ın • . . . d b" .. k 1 an emesı ıran ıçın ınsan o ugu- e goz erı apa ı aş arını yum ' B . t h 

1 
k .:ı PI''aSaSl cemıyet ıçın e ır yu o muştur. h t 1 k k d. k d" 1 1 d . 1 h nlı Emin oğlu )fehmet "1z·rnr a \ ·ınua ., ' c Ak ı t k t 1 l k .1 1 nu a ır ıyara en ı en ıne yap- ıyan ar en ar manasıy e ayva -

1 
k d Fl" l b . ı' man ı ' a ı gan ı , ı er eme t - b" Jk" d" k" b . 1 anla- • b l l dı Rah t a ne tahkikat yapılma ·ta ır. •!!' \l~ını ag Tütün piya;;asının, bıı yıl b.iıı-~~z gn~ aşkı, hülasa insanları hayata bağlı- ıgı ır te ın ır ı u, ~-yıp ıy k 1 ga ze u_n ° muş ar r. · . da ç ·ıs :ı:e,•tin a"'acı vanmıf;tır. ,.1 ,.ııacag"rıııı '""Zmıst.ık . ehrımızdekı · et k f d 1 b" ra kartı tekrarlanacak guya ma u fes aldıgımız ve huzur ıçın e yaşa- · , "' · · " , ... . , . 

yan cemıy e arşı ay a ı ırer un· b" d. d b b .. l l d - b . tt 'lk k d l a .. • f "1 J 11 resmi makamlardan aldığımız maluma sur haline getiren bütün mümtaz va- dır_ mazeret 1r. e, undun doy_ ~ld~ • ~fgım~z u cı:m~y~ .e ~l~l ud sa kv - .. , an111· ec 1 ece { )'0 ar •T· l V 1 • 
fi · k"ni k ' f b ı ki - · · ugunu anlamak güç e egı ır. zı emız kendımızı ıptı a ar an o - ta göre, tütün piyasası, ıcare e rn-

"1 ar ıç 
1 

n esı u anı ıgı ıçın- B· · · 1 ı d - d k B h l k b" · t"k n gan1a şose 1·111'11 10" ,. 10!' c letı'nı·ıı dı"rektı'fı' cl,nhı"linde açılacaktır. de h•rap ol~u•tur. Hodb"ınlı'k ay. ır tıryakı gam ı bu un ugu sıra a ruına tır. u, em para . ır ıs ı · ,er . :.. • e > ın ·ı " 
- ••• v il h lk l b l h l h d k k'l t eleı·ı·ı1clekı' tn · hı k Gı>'"'n .•·ıl pı'.ı·asıı, ı"kı"nci kanunda ll"ıl-ya~lıg" ın ba~lıca arkadaşıdır. Aile te endirdiği sııarasının_ . a. a ana. n. a azır ar ve em e cem_ ıyete ar· ı om<;! ır .. nııre mu :ı~ ·ı- _.,... , . . " 

" " l il b ld 29 bı"ıı lı"rn'"'ı \'ı·ıa· •ot .ı · l' · mı 0• •ı. Btı ~·ıl, bı"ı·inci kanunun on be-sevgisi, evlad ınuhabbetı·, acıma duy- dumanları içinde en ıııhır ı teıe ıyı şı. yapm. ıya mec ur o ug .. umu .. z va- sım, ·'" • ~ ua.n ıı eı cu- ''" 
1 b 1 k k · ·n clu" lku" top! t ı 'h ] • ·ı ,0 ı"nd. e ,n,.ı)acag" ına muhakkak nazarb·b gusu ve binnetice cemiyet mefhumu bulmaktadır. Sıgaraya alışmamı~ .o- zıfe erın aıarı m~sın~ mum un ı - m~ııı_nı ı an ı~ınc :ı ı a <' cııı. ~ .. .., _ 

bu hodbinlik içinde eriyip gitmiştir. lan sıgaradan teselli bekliyebılır !ar. Doktor Nıyazı KÖYMEN mışlır. bakılmaktadır.;_ ________ _ 

Ay;Y~f; ~~dece _ke?di şerefsiz zevk- ::>ehı·n varmadan c"v,._l, küçük bır ;"'"'" T1\l>OL''O T Oı·<lularının""'"""'"'"""'"""'"""'""'' larclan göriilen köyle.re her.·keste.n ev-lcrının, ıgrenç ıptılalarının esiri ol · '" - • , l 1 1 -:: ve) varmak ve iyi bır gC'ce geçırmek 
muftur. AyY_~~; bu çirkin vasıflariy- c.ı·ıırnndan geçmek lfür.ım gelıyonlu. § MOSKOVA BOZGUNU § için birbirleri ile yar~şt~ .. i~.il~ ~·· Biz de 
le yapa~eldıırı_ fenalıkları kendi ha- Onnand~ hiitüı~ .• t 0.~><:tı km·;~tle~··'.ıi~ : : bir flaat meşakkatli bır yunl~'uşten son 
ya tiyle ödem~ie .mahkum olmuş fU· tcıplandıgıııı goı du k .. Atlaı ·. .ıı b~ ~ ~ ra meşum Bcıristen suyuı~u geçerek 

·radeaız bır ada d T b" t" gorınckte zalımet cckt\orlaıdı. D•ı #"•••••••••••••••••••••11•••••••••••••••••••••••••••••••1•1•1••• 11 •11111 •1•••••••••••••••••••••••1•11 •••••••••••"""... . .. dk" k ·a·bııvı :--;ar..,ı1 k 
1 1 

ursuz, ı m ır. a ıa ı . . ' · .1 lı ~ j aynı ısım e ı as . · " a e r u-
esir eden; ~atta .tabi~tın üstüne çı _ ıske~e.t , . ::_orla ~yakt~ du.!·~bı.en, ·~· y AZAN: Napo.lyonun Perde ÇEV REN: Şakir Hazım varlarının dibine geldik.. . 
kan insan ıradesıne ınananlar için kPnıık ) ıgını halını .tlnn~ı,trdı . ( ep Çavuşu Burgınyon Ergokmen Ordumuzda mevcut brn bır millel-
bu aıağı mevkie dü~mek kabil midir? hane arabala.ı·ında hastalar \'<! :o • - 27 - t<'!n binlerce kişi oraya çoktan \'armı:· 
Ayyaş; insan kudretine inanmayan ğuktan clonmu~laı: dohlrturulm1 t!'iltı. vordıı. Arkadasım kuV\'c1 'ı bir dı p- rada bir kaç .ı·ü;,: mızraklı . sürnri ile içe;i girmelerine müsaade olunmasını k d d hı . I . . . . B ı· gıbt a\·nı -;e •rden 1ır rıı· - . . ki k ı l k 1' 1 S l k ' 1· b b 1 . ve e.n i e ız erı. ı_çıne .••nmiş kal. en m '-.. · b rı . '. • çik :-·apı.·tırarak so\·g-uncıııı11n a · ını arşı.aşı ... un ar. mo en,, ten ge ı- bekliyorlardı. Aç, aşı. aş: nizam:;ız m· 

mış hır zavallıdır kı ızzetı nefsi olan- ka?a~ımııı ıkı gu~den e:ld~~p .ıı·~· lı;ı~;na getırdi. yorlarclı ve bu şehırdcn dışarı rıkma- şü.rü insanın şehre gırd:kleri zam:ın, 
lar için bunu gör~ göı:_~· a.nlıya ~nlıy:'- lwıaı·ı~<la t.:.ı ·ınclı~ını 1b

1 :\;~~n~i 1 ~\~. Kendisine yaptığı h:~_reke~~ı! r~e ka- mışl~rclı. Her t~rlü ;te~hizatı:ın .~iikem yağmıya ~aşlıyacakln~ındaıı korkulu 
kabul etmek kabı! degıldır. Benım gı- <ıırn aıamı.} ,ı ~O) u~durı.. d • 1 , . dar cirkin olduğunu "oyleclıgımız rn- m-:?ldı. Atları dınçtı. ımparntN t.ıı şan yor ve mümkUn oldugu kad:ır mun -
hi siz de hatırlayınız: yaı dım yapabılecegıı:ndeıı, :gı ·. ·~:ı man :. ve şöhr,tine liiyik ackerlerr!L Bizim tazam bir şekilde, mevcut mahducl yi-

Tramvayda,. oto~ü~t~, .. Y~rürke~, hır. ~aç ;;özle c~s:~retııı 1 :ı_ı ~ 11, mfı1' ;,;, _ o beninı crık fri arkacla~ımclır. fl:v.iııçten gözle.:imiz yı.ş:ırcl~.. Oı~I.aı· ~-ecıeğin dağıtılması dü15iiıılHüyordu. 
konuşurken gözlerımızın onunde bır tccııgımden arı) oı ~um: ~,!\ :ıl 1 .. Henüz ö:menıi. •o bil~ n-::rede~ ,.,c iile - bızı bu halde gormenın clcmı ıle ag a- Bizim alay Vf'. muhafız kıt:ıatmm tli 

.M.oskova, 3 (A.A.) - Krtızna.Y:1 

Zvetsanın muhabirine göre, TuHı. 
kesiminde cuma'rLesi günü ve geceı-ı 
şiddetli muharebeler devam etmiştir. 
Almanlar büyük kayıplar vermişler· 
se de taarruz hafiflememiştir. Dii':· 
manın büyük kuvvetleri pfüıkürtiH • 
müşse de, Sovyet kıtaları mu.~taz:ı~~ 
gen ç.ekilmişlecdir. Bir yola gıren l ·• 
tank tahrip edilmiştir. . 

Londra, 3 (A.A.) - Kırımın hu· 
kumet merkezini harabe halinde bı· 
rnkıp cenuba çekilen Ru ·lar, Siva~· 
topoıa otuz kilometre mesafede cer· 
he almaktadırlar. Burada coğrafy:ı 
ş-artlan Rusların lehinedir. :t' likseJI. 
ttağJar vardır. Bundan başka Siva,· 
topol, Majino hattına benzetile.bilt>· 
ceK uç ı;ıra istihkamla kuşatılmıı:;tıl"· 

Londra, 3 (A.A.) - Röyteriıı 
Ru:<yadaki muhabiri bildiriyor: 

Son telgraflar, l\loskov-a roüdafaıı· 
sını yarmak için Almanların bilyill' 
gayretler ·arfettiğini göstermekte· 
dır. Holokoland çevı-esınde ba~Jiı 
devam etmektedir. Cenuptaki anıı 
yolan ve Tulaya kaı·sı hücumların· 
l:{us müd-afaasının ce;ahlarmı sarı;' 
mak için yapudığı anlaşılmaktadıı·· 
~ovyet müdataası, geçen harJ')lerdeıı 
daha kuvvetlidir. ::,on meydan mu· 
harebel~rinden elde edilen tecrübe' 
lerde:ı istiıade olunmaktadır, Al ' 
manl:ır, malzemelerini beraberleıi.n ' 
de götüren Rus ordularına kar:ıı J1JÇ 

bır ileri hareket yapamamaktadır' 
Jaı·. Tul ada man.eviyat yüksektir. Me· 
sela, Alman müteharrık kuvvetleri· 
nin bir hücumunu, bir i çi müfreze51 

en ııazik bir -anda püskürtmiiştüf· 
,'imdi Almanlar tekrar bu cenahtıı0 

rol açmaga çalışmaktadırlar. At:ın:ı 11 

tayyareleri demiryollarına akınY-1( 
yapmaktadır. TamiJ: ekipleri, bozt~· 
lan yeı·leri tamir ile münakalatı ı· 
dame etmektedirler. Almanlar bııı1 

yerlerde arazi k-azanmıŞlar~'\ dll• 
tank tuzaklarının derinlemesine nııı' 
nialarını ve müdafaa tertibatını J\c'ı· 
)aylıkla geçememektedirler. 1\Ierke~ 
çevrelerinde Ru lar günlerden ~rı 
füıtün dLırumda bu'1unuyorlar. Kııte' 
nindc ise Ruslar tanklarla akınl 11 ' 
yapmakta ve Alman ilerlemesine rrıJl' 
ni olmaktadırlsır. 

'ooa 

Sovvet 
"' 

Karadeniz 

donann1ası 
Berlin, a (A.A.) - Volkişer ll~~ 

obahter gazetesi, Sovyet bahriye ıı .. 
miserliğinin bir tebliğine atfer: so~, 
yetlerin Karadenız filosunun bil' e'

4 
ki tip saffıharp, 2 modern ve bil' e. 
ki tip krovnzör, 21 modern ve 6 c, 
ki tip cle~troyer ve 50. denizaltı .''~ 
50 >iüratli hücum botundan lt•re1' dağ gibi yılulıp bir yığın enkaz ha - :'.z .. ön~e, ar:~b.'.ıd.~ olmıı:-; ·. ''. ~ola_ ~~~l cek. Bu halde lııitiin e~yalarını bir baş dıla~. .. . . .. . ğer alayları muntazam bir ş.ekilde ora 

!inde kalan, yüzü mosmor parmak n.ı:~tu. Ölu;;unu knld!rma~.a-· fıı. ·1 kası alacak. fhlh uki bu. €~yaları :ılmı Ilır çokları suvarılemı UY.N·ıne at- ya vardıktan soıllt'a ve akla gelen kor-
gibi şişkin damarlarla acayip bir §e- im ı,ınamaını:; V(' ordunun lıutun .top ya en çok lıcııim hakkım var! ladılnr. Ve en sefil dilencilC'l· gibi bir kulan önliyecek tedbirleri afdıkbıı Kardesİnİ öldürecekti 
kil alan bu adam kimdir? O; sene· l«r. bı(:arenın üzeri.ncien ı~et:mı?tı. Bu anlattığım vaka, hiç de bi~·icik parça ekmek, lıir Nrça peksimet ist,-:ı- sonra herke:-ıin iı:eri girıne~in~ müsn- ,.~ 
!erce masum yavrularının en tabii Fakat bu ükıbette Fız ya lnı~ degıl- değildir. Sık sık bu gibi hallere ra>ıtlı- meğe koyuldular .. Fakııt bu bır kaç yUz ade edildi. Turanda Men men caddesinde ;j. 

kiip ettiğini bi·ldirmektediı'. 

haklarını çalan, bütün ömrünce, şe· <lı. Dlitün iilenlpı· hep lıu akıhet!c yorduk. Yolun kenarınd•ı <:ömelmis iki kişinin yanındaki <>kmek kıme yete- Bütün tedbirlere rağmen tam bir in numarada otwran Ömer oğlu CeıTI·~ 
refsiz bir hayat süren ayyaf bir ba- h:ı;ıılaşıyorlardı. . kisiclen birinin hasta ;·.?y,ı ölrrı k iize· bilirdi. Zat.m birini! bir dillm ekmek tizamsızlık içinde askerin her tar~fa. geçimsizlik yüzün~n kardeşi Öfll~r 
banın mukadder akibetidir. Beynin. . Orm~ınııı İC'ınc\P _hır J·,'Ç• _yolu_n~a re · ohıı ötekisini .~oymağ,ı .,avaştığını v0rirlerı;e hücuma uğramak tehlikesine dağıldığını söylemiye lüzum olmasa ölcliirmek kasdiyle iki el ~ilah :ıtmıs.~. 
de patlayan bir damar onun iğrenç ııc ·Icmıyı• ha.~l:ulıyım :ır:,wa hızı!1'1 çok giircliik. de maruz kalabiliriercli. Atlarının l.is- "'Cırek. Bununla beraber, az çok yiye- :\fermiler biır tesadüf e.~eri olarak !·.ıe 
hayatına hak ettiği sonu vermiştir. alr.;:ılan Jı,ı- arkacl:ı~:ı ı·:ı~tı:ıdını. ı.u tn~anlık haysiyet '>'' ıy~refi namına Hinde dimdik, l.eessiirden taşlaşmıs h:.ı! ~ek bir şeyler vcıı:ilebilcliği için lıı:rkr-s bet etmemiştir. Suçlu 1:ıbaııc:ı~ı.ı 
Dü4ününüz bir kere; çocukları ve ıy• lııı· te•adii rtü. lla ~:ı ıyı ve daha hu alçaklık sahnelerındcm btılrnetmc- de ordunun gerisi!l(\C ardrı v:ızife!l ı memnundu ve yalnız "'eceyi, rahat ge- bil'likt~ yaknkmmıştır. 
karısı aç ve bikes evde akşam çor - enıı~ı~·etlc yüriiyüş :·:ııı:ıbı'ec<'klı. meli idim. Fakat g?rd_L~~le~·irr.in_ hepsi- görmek üzere yollaı·:n:ı devarn ettilı:r. çirmek kaygusu vardı. Bir cesed .bulundu 1 
basını beklerken ayya, evine elinde A;.; . onra. yolıırmızu l:t •( <'k ~~k,Jcle ni ya7.mayı ve geçırdı:;·ımı;.ı: o ı~kence Burada işaret edeceğim mühirrı bir 
bir rakı şişesiyle dönmektedir. Tab- y~ı1 mış mıı hafız kıt:1:ı! 1 tı TAı?ı hır t ıp hayatını olduğu gibi hühiıı dünyanın Ormandan çıkl.ıktan sonra, hnsta- nokta var: Kıtasınclan ayn kalmı.5, Ödemişte Akl:.€pe köyünden Ah1~:. 
!oyu düşünelim: ~ tıya r:ıstlad ık. Yanı lı:•c:ı ,ı' ·ı ı, .. 'ı:ı ~ ibret göziine vermeği karmlastırmı') !arı taşıyanları beklemek için el urduk. münferit, yani perakende efr:ıda bir oğlu 30 yaşında Şakir Çayır, kör .:i~ 

Baha sefkat v<> muhabbetinden k::! ıoprıı ıwfeı-ı 01111 tanı maııa,;ıl..! olduğum için, hn !)eyi. olduji:u gibi yaz Arlık hastaların ~lali el·~ kötüleşmişti. ııey verilmiyecegi ilan edildiği zaman narınd:ı. bir palamut ağacı altJN!l ~ıı' 
mahrum her türlü yoksulluk içinde -rı:. mağa uyr:ı~ıyol'Clıı. l ~:~Ptinde nt?"' maktan çenkinmiyeceğinı. Ümit ve cesaret verici sözler- b:Je an- toplanmak zarureti ile dört bir yandan bulunmm;tur. Adliyece tahkikat · 
inliyen ·bu zavallı masum yavrula· ,·:ıı. nrsi yoba, nıal w· dbi..:;e olarnk Bununla beraber bu bozı.nıı·u~ı, in- lamaz olmuşlardı... Bir makin•.! gibi alay numaralarının bağırıldığı işiti!i- pılmaktadır. ./ 
rın önünde bu manzara tekrar ede- !•er ~eı· almak kı.r'.lı" ip uğra~~.Yoı:. - sanlık gururunu o~şıi·ıın ı:ok temız p;;k yürüyor, süırükl~nıyor. taşınıyorlar- yor ve bu ha) bile muazzam bozgunun Ak }-k-··· k g" 1 
geJİrte cemiyet bunlardan ne istifa. ı[u. J] aJJıukı Z:t\'tı!Jı !ltlam hen uz ol- çok tarafları oldugu ela llJIU!Ulmamalı- dı ve bunların bır Çokl:uı ayaklarının fecaatini an)amağa kafi ge]iyoı·dtı. InCJ ar oy ona " 
de edebilir; Hayatta görenek he., ha- mzıııi~tı. Z:ııııaıı zam:ın ayaklarını dır. Giinlerc.e, ~ırtında bir yaralıyı ta- eller~nin parmakları!1ı kaybdmişlercli. - Ellinci J?iyade alayı nerede? Kuşadasınm Akıncılar nahiye ~e:i~ 
tt'ketimize hakim olur. O masum ") natıror, yıınını.khnnı sıkmı,, olan şıyan ve taşıdıgı yaralıya hayat Yer • Nıhayet solda Dınyepeı ı ve karşı - Yirminci mıvraklı süvari tugayı kezi Selçuk köyünde, Cumhuı"ı)~ .•e 
yavru suçsuz oldu"u halde babası - eller:ni ;.;ağa ~ola yuruyordu. mek için kendini feda ~den ~k ~ok sa~ild~ buzlar .ü~ı:!nd.~ yürüyerek geç burada toplanıyor, on sekizinci yıldönümü milnasetıei~~l 
hın menfur misali onu ya hırsrız ya Hı•ııiiz el iri olan hu adamı 81)\'U • kahraman ruh!u askerler de gorc1um. mış bınlerce kışı gorduk. Naraları insanı elinde olmadan 1-or yeni inşa. edilecek köy konağıllln te .. ıı( 
katil yapacaktır. Hapishane istatis. yorlardı. Soyguncu vı ı..<1ımızı iör • Benden başka görenler d.a oldu. Bunlar arasında piyade, süvari, her kuya düşürUyordu. . atmn nwrasimi halkın iatirakiyle ır-
tikleri bu faciayı haykırıyor. Beri mtmişti bile! Çok ,me~g\ıl görünü • Ormandan hemen çıkacıığımız sı • cinsten asker vardı. Ve bunlar, uza~- - ltrkası var - lak bir surette yapılmıştır. 
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4 İkinci Teırjn 1941 SALI 

Belediye Meclisi 
toplandı 

-Baı tarafı 1 inci sahifede - tirmek, fevkalade adam yetiştirmek 
tın mı, en çok reyin mi muteber ol- hususundaki kudreti malUmumuz -
duğu uzun tetkiklere sebebiyet ver- dur. 
miş ve bu tetkikin intacı icin celse Bir milletin kadirşinas olması, ça-
beş dakika tatil edilmiştir. lışanları taltif etmesi, sonra gelecek 

Celse, tekrar açılınca rei~ Reşat nesilleri vatan sevgi ve duygusu ıçın 
Leblebicioğlu, tetkikatın neticesini de yetiştirmesi noktasından ~ok mü-
bildirmiş, kanun mucibince en çok himdir. . . . . 
rey alan Sadi İplikçi'nin encümene Bu itibarin Sadi İplıkçı'nın teklı-
aza olduğunu haber vermiştir. fine ben de iştirak ediyorum. Bütün 

İhtisas encümenleri seçimi y:ıpıl _ arkadaşlarımın da benım gıbi. dlt -
mış, sonra riyaset makamının !l-11 sündüklerine inan ıyorum. Şellrın n~ 
yılı mesnı raporu okunmuştur. Bu ~esine baksak, orada Behçe.t Uz'un 
sırada rıyaset kiirsüsünı.i ikinci rei~ eserini görüyoruz. Raporun ıttıfakln 
\"ekili Dr. Mithat Orel işgal etmış _ tasvibile kendisine ol~n sevgimizi 
tir. göstermemizi rıca ederım. . . 

Raporda hır senelik icraat hak • Bu rapor, reye konularak ıttıfak-
kında çok zengin ve kıymetli malıi- la tasvip edilmiş ve Sadi İplikçı "nin, 
mat vardır. Rapor üzerine reıs Vp _ Kültiirparkta bir Dr. Behçet Uz kö
kili Dr. J\.fithnt Orel, su •özleri söv- se.<i ihdası ve oraya büstünün ko -
IPmiştir: · ' ~ulması lklifi ~eni bazı tekliflere 

Sayın arkadaşlarım, ' sebebiyet vermiştir. Yapılan müza -
Denizli mebusluğuna intihabı ıııü kere neticesinde İzmirin bir şlikr:ın 

nn.<ebetilp aramızdan ayrılan Dr. niş:ıne>ü olmak üzere Dr. Behçet 
Behçet Uz'un son bir senelik ~alı• - Uz'un şehrin münasip bir yerind~ 
ma raporunu dinledik. büstünlin dikilmesi kabul edilmiştir. 

Her sene tasvibinize arzedilen bu Bü~tiln dikileceği yerin tesb.ti 1•2 

neviden r:ıporların hususiyeti, ken - şeklinin tanzimi için bir pro.ie hn · 
dısinde daima yeni bir hamlenin. zıı•lamak üzere mecli~ az:ı.ının :ıra
ba.5anlmış yeni işlerin , geniş ülrüde sından bir komisyon intihabı muva
nilmunelerinı taşımasıdır. fık görülmüştür. Gelecek celsede bu 

Bu raporlar, icra mevkiinde bulu- komisyon azası se~ilecektir. 
nan bır adamın mesul bulunduğu bir J\.leclisın bağlılık ve saygılannır. 
heyet karşısına adeta bir muı•affa - Cumhurreisimiz, J\.!illt Şefimize, Baş 
kıyet iıbıdesi, bir ış başarma destanı vekilımıze, Dahiliye Vekfıletiııe ve 
gibı yüksek iş hamulesi ile çıkar. Dr. 'Parti Gene.I Sekreterliğine bi ldiri ) -
.tlehçet de bu raporlarını müstesna 1 mesi kabul edi imiştir. l\!eclis, çar -
l.ıır ıtına ıle hazırlar ve mecl•s arka-lşamba günü saat 16.30 da topinııa
daşl :ırı üzerınde bıraktığı çok mü • ı caktır. 
xnıt te.sirlerı görmekle gözleri ya • i ':.:.c:.::A;.;Y:...R....,..1-M-E-N-K-U __ L_M...,-:A-:L-:LA-:--;R:;l-;N;-
~aracak kadar müstesna bır "ıaı.tel AÇIK ARTTRIMA iL.ANi 
uuyardı. . . 1 lzmır 1 ncı icra memurluğundan: 

:;.ehıre yaptıgı hızmetlerclen çok Açık arttırma ıle paraya çevrıle-
1.ı:ııısedııdı. L.aten beledıye işlerıııde 1 cel< gaui menkulün ne olduğu: Ev, 
mcsuJıyet alını~ bulunmaklığımız do 1 !Ja)T• ~enku lün bulunduğu _mevkı ,. 
layısııe ıcraatmııı. yakın. şahıtlerı lrn m2 hallesi: Molla sokağında a~ ka
lunuyoruz. On sene ıçınde şehırde ·a ve 425 ada ve 21 parsel . No. lu 
hu,uıe ge.Jen değışıklikıerı daha sa- ~akdır olunan kıymet: 700 Jıra ... 
ıahıyetle görebıııyoruz~ J:lunuıı ı~ın- Arttırmanın yapılacaj;ı yer, guıı, 
dır Aı her ,..;ene bıze okunan rapor - sJat: İzmir birincı icrn daıre.:;ı, ~ 1 .~ 
lan hemen ıttıf:ıkll!, tasvıp ener ve lrır.ci arttırması 25-ll-U41 "a lı gunıı 
ıtımad_ımızı beyan eqerdik. saat ıı dedir. . 

Hakıkaten arkadaşlar, medı• un-' Bu arttırmada kıymelı mu ham • 
da kendı kararl arını ve dı lcklerını 1 menenın /< 75 şini bulnıad ı Q-ı l~k • 
en ıyı tatbık .edebilen bir şalı,;ıyetı 1 dirde satış 10 gün uza~ılarak .2 .. ın~ı 
bulmuş, o ela hı çalışmalarında ken -ı arttırması 5-12-941 tıırırı•ne muo.ıdıf 
clısınc sevgı ıle migaheret eden bir cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 
mcclh< bulmuştu. Bu ıtıbar!a tamı 1 _ lşbu gayrı mnkulün arttırma 
hır anenk ıçinde on sene zarfıııda •arınamesi 15-11-941 tar.hinden iti
büyük ışler yapılmıştır. Bu kadar haren 89 378 No. ıle b•rıncı icra da
ahenkli çalı~maJarın bırbırinden ay- lre~ı nde 'muay.}~en numarasında her 
rılmnsı t:H~lle mütee:-o::;ıı· olacak bır kefin göreb ı lm e:;i için açıknı·. ~ ıan
haldır. .Belediyemiz, hakıkaıen çok cl:ı yazılı olanlarda n fozln malum:<c 
çnıışkan, çok başa_ncL bir un~urun .. 1 aın1 ak ıstıyen l er ı şbu ::.urı r..aır.<'Yr \·e 
ctan mahrum kalmıştır. }t"'aka!. .renı l 3f)1 373 do~ya nun1ara~.;,i!p nıemurıye 
reısımiz Reşadın da, Behçetın en ya tımıze müracaat etm..Jidır. 
J(ın çalışma arkadaşlarından oluıa- 2 - Arttırmaya iştiriık ıçıı: ı·uka 
·"· kendısınden hemen ayni ölçüde ncta yazılı kıymetin yüzclr 7 .a nıs -
hızmet beklemiye miinı olacak ~e - betinde pey veya milli bir lrnnkanın 
beplerın bulunmadığı husustıııdakı ·temıııat mektubu te\'d• edııecek 
kanaatımızı kuvvetlendirıyor. tır. (124) 

Okunan raporun hususıyetı, ial - :ı - İpotek sahıbı .ııacakiıl:ııfa dı 
nıı; dığerlerı gıbi yapılan hır çok iş- ger alakadarların ve irtfak hakkı 
l<> rın, muvaffakıyetlerın ıfadesi tıe - "ahiplerinın gayrı menkul üzerinde
ğıldır. Bu raporun hususıyetı, mü - kl haklarını hususile iaı" \'e masra
dafiının burada bulunmama.;ına rajr fa dr.ir olan iddıaarnıı ışbu ilan ııı
men bızzat kendisini müdafaa ede- rıhınden ıtibaren on be~ gün ıçınde 
cek bır kuvvette olmasıdır. Bu se - enakı müsbıtejeriJp b'1·1ıkle meınu
bepledır kı raporun tasvip v~ kal.ıul rıyetıınıze bildirıneh,.ı icap eder. 
edıleceğıne biiyük bır ıtimatla ına - Ak>i halde hakları tapu ,;ı~·ıılc ;a 
n11rak taS\·ıbinize arzedıyorum. bıt olmadıkça satı~ bedelıniıı p:ı; -

Bundan .;onra Dr. Hüsnü Tonak Ir.•masından harıç kaırlar. 
söz almı~, Dr. Behçet Uz'a meclisin :1 - Gösteri len günde artt ı rmaya 
teşekkürlerının bil dirilmesını "te • i•tıriık edenler arttırma ~aı-tname -
ınış ve Sadi İplıkçı, şehrın en oüyük ,i 11 ı okumuş ve IUzuın!u malümat a! 
ıhtiyaçlarının temin ed ilmiş olma - mm ve bun l arı ta mamen kabul et -
•ından dolayı teşekkürlerini bey,ın mi~ ad ve itibar olunm·. 
ıle demiştır ki; r, _ Tayin edi len zamanda ga~•rı 

- İ zmir halkı, Dr. Behçet Uzun menkul üç defa bağmld ı klaıı s1Jııra 
ayrtma,ından çok mütee,sirdır. Fa - en çok :ırttırana ihle edilır. Ancak 
kat onun daha mühim bır vazife arttırma bedeli muhammen k ıyme -
ı~ın ayrıldığını da bilmektedir, lz • tın yüzde yetmiş beşini bulmaz ı•e -
ınirl iler ona bağlıdır ve daıma bağlı Ya satı~ istiyenin alacağına rüchanı 
kalacaktır. İmar ett.iğı ve güzelleş - ~lan dığer alacaklılarıııın mecmııun 
tirdiği !zmirden dol ayı meclisın, o • dan ve paraya çevirme paylaştırma 
na şü.kran borcunu ifa etmesı laz ım masrafından fazlaya ç ıkmaz~a en 
dır. Onun için de .Kült~rpa;kta ıBeh çok a ıttıranın tea hhüd ii baki ka l -
Çet Uz• köşesı dıye hır ko~ ayrıl - mak üzere arttırma on gün daha 
ınasın ı, onun zevkine göre tanzım; temd ı t \"C on beşinci glinıi ay ni sa -
ve bir bilstünün oraya konulm a~ını atle yapı l acak a rttırmada bedel· sn 
l ~klif ve temenni ed iyorum. .. tış istiyenin a lacağına rüchanı olan 
Cöreceğiz ki !zmırlı l er, bu koşe diğer a l acak lı la rın o gayri menim -

önündıı e hemmiyet ve alaka ıle d u - lün ile temin ed il mi ş alacaklar ı mec 
rac:ıklardır. Çocukl arı mız?. bu !tös~- muu ndan ve paraya çevirme v~ pay 
yı seyr ederken vatana mııfıt '>ima.< ıa,t ırma masrafından fazlaya çık -
ıçin çalışacak lardır. .. mak şaı-tile, en çok arttıraııa iha lr 

Büyük gurur ve ifti ha rl a gorcce- edilır. Böyle bir bedei elde edi le -
tiz ki !?.mire gelecek seyyahlar, bu mezse ihale yap ılamaz ı•e satıs br -
köı;ede duracak \'e onu takdir ed~- delı dü~er. 
ceklerd ir. 6 - Gayri menkul kendisil'e i h :ı-

-Avukat Ömer Necmettin K ilimci- le olunan kimse derhal veya veri len 
Oglu, meclisin şükran ve minnet müh let içinde parayı verm ezse iha
duyguJarının kend i-.ne arzını iolı:ı - le kararı fesholunar:ı~, kcnd,.i nden 
ınış, A tıf ln:ın da söz al ara k her se- evvel en yüksek teklifte bııunan 

·ne meclisin huzuruna yaptığı i~l er - kimse arzetmiş o l d u ğu bedelle al . 
den a ldığı yüksek huzu rla ç ıkmış mağa razı olursa ona, razı olmaz ve 
O l~n Dr. Behçet Uz' un şehri de mıl- y:ı bu lun mazsa hemen yedı gü n miıd 
letın huzur una çıktığını söy lem iş, detl c arttırmaya çı karılıp en çok 
Ol)un mesa isıni tesbit etmiş arkada~ arttı rnn:ı ihale ed ilir. lki ihale ara
l arı olarak meclis azasının fa hr sındaki fark ve geçen giln ler ıçın 
duy makta h aklı bulunduklarını bi l- yüzde 5 den hesap olunarak faız ve 
dıre:ek Behçet Uz'un medeni bi r diğer zararlar ·ay rı~:ı hükme hacet 
eil ınıa i~inde en_yüksek. ve ~erWi ka l maksızın me nı uriyPtimizcp alırı . 
\ fzı:eye yilkseld ıgını, mı ilet vekı l ı 

1 

dan tahsi l olu nur. (!\radde 133 ) k clugunu beyan etmiş, ve demiştir E.- yukarıda göster ilen 25-l1-!l41 
·ı: tarih inde İzm i r biri n cı icra mem ur -

te -. Sadi İplikçi, kadi rşinaslık gös luğu odasında i~bu ili\n ve gösterı -
rmıştır. Türk mill eti, çok kad irşi- 1 len arttırma şartname~ı dairesinde 

nastır. Türk milletin in adam yetiş .l satıl acağı ilan olunur. 4590 

• 
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Ezine Aslreri Satın Alma Knmisyımıı11da11: 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Kat'i teminatı 

Arpa şehriye 10000 kilo 5900 393 33 
J - Yukarıda cins ve mikbırlariyle muhammen bedeli ve kat'i te

minatı yazılı Aırpn şehriyesi 7 /11/941 Cuma günü saat 15 de 
Ezinedeki Askeri •atın ıılma Ko. nımda pazarlıkla R:ıtın alı

nacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkur gün ve saatte teminatlariyle birlikte komis-
yona müracaat etmeleri. 3 4 5 

..,_....,..:,.:.:::.~~~:-::--::-:-:---::--,::-:--::7:::-:-~~~ 
lzmir Levazun Anıirliii Sarın Alma Komiayonundan: 

1 - Kapalı za.rf usulü ile mlinakasaya konulan 90 ton patates 
satın alınacaktır. 

2 - :lluhammen bedeli !l bin liradır. 
3 - J\luvakkat teminatı 675 1iradır. 
4 - İhal esi 7-11-941 salı günü saat on beşte kışlada İzmir leva

zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 _ tstelkilerin belli gün ve saatta ihale santından en az bir saat 

evvel teklif ve teminat mektuplarını komi•yona vermeleri. 
6, _ Sıırtn amesi her gün komisyonda görülebilir. 

• 22-27-29-4 

j zmir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
ı _ Kapalı zarf usulıle münakasaya konulan 18000 on •ekiz bin 

kilo toz şeker satın alınacaktır. 
2 Eksiltmesi 7/11/941 salı günü sa:ıt 14 te kışlada İzmir 1~

vazım amiriığı ~atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 _ Hepsi nin tahmin edilen tutarı 9000 do.kuz bin liradır. 
4 _ Muvakkat teminatı 675 allı yüz Y.~t~ış .b.eş liradır. 
5 _ Şartnamesi her gün komisyonda gorulebılır. 21-24-29-4 

/stanbııl Lct'u:ım Amfrliği Satın Alma Koıııisyommdan: 

1 _ Salı pazarındaki anb:ıırın tamiratı kapalı .. zarfla eksiltnıeye kon
muştur. İhalesi 12/11/941 Çıırşambn gunu 8:ıat 15 de Toph:ı
nede htanbul Levazım :ımirliği •atın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 _ Keşif bedeli 27376 lira 8 kuruş ilk teminatı 2053 liıra 20 ku
nıştur. Keşfi komisyonda gör iilür. Taliplerin kanuni vesika
lariyle teklif mektuplarını ihale •natinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. 25 29 4 8 

Çekmecede Avcılar köyiınde SA. AL. KO. nundan: 
ı - Kapalı zarf usu liyle 400 ton leva kömürü alınacaktır. 
2 - i\luhnmmen bedeli 8000 lira olup muvakkat teminatı 600 li

radır. 

:ı.- Eksiltmesi 18-11-941 salı günü saat 15 de K. Çekmecede av
cılar köyündeki 'atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname her gün mezkur komisyondan istenilebileceği gibi 
mektupla da mür:ıcaat cevap verilecektiıı. 

ı; - Eksiltmeye gırmek istiyen ticaret odalarında mukayyit ve 
bu isle iştigal elmış bulunacaklardır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektuplarının ka
nuni vesika;,·ı ve münakasay-a iştirak vesika,ını ihtiva ede -
cek olan kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evveline 
kadar avcıl:.r köyündeki satın -alma komisyonu riyaseti:ıe 
makbuz mukabilinde vermeleri. 31 4 6 10 

E:iııe Askeri Satııı Alma Komi.~yomıııdaıı: 
Cin•i , liktar ı Muhammen bedeli K. teminatı 

.\faka rn a 10000 5900 li ra 393 li ra 3:l Kı ·. 
ı - \-uknrıda ci n~ ve nı ikt:ı.ı· ı mu hammen bedC'Ji v~ kat' i teminatı 

rnz ı lı :llakarna 7 ıı 94 l Cuma günü saat 15 de Ezinedeki a>
keri satın alma komisyonunda paza rlıkla satın alıııacaktır, 

2 _ hteklilerin mezkur gü n \e saatte kat'i teminatlariyle birlikte 
müracaatlan. 

Ezin e a skeri salın alma 

('insi 

1 4 6 

komisyonundan ı 
;\liktarı Muhammen B. 

Lira Krt - ... -
Kat'i Te. 

Lira Kr. 

Sığır eti 75 otn :11500 oo 4725 oo 
1 _ Yukarıda cıııs re nıiktariyle muhammen bedeli \'e kat'i te. 

nıiııa,ıları yazılı "gır eti tümen Bayramiç birlikleri ihtiyacı 
için 7-11-941 cum~ı günü l 4,30 da Ezinedeki aı;keri <atın al
ma komisyonuııda pazarlıkla satın alınacaktır. 
lstokJ ilerin mezkfır gün ve saatte ilk teminatlariyle birlikte 
korıbyona mürncaathırı. 4 5 6 

Ezine aıkeri aatın alma 
('insi 

koıni•>·onundan ı 

){iktarı ;\Iuhammen n. 
Lira 

Knt'i Te. 
Lıra 

Sığı r eti 110 ton 46200 6030 
ı - Yuirnrıdn cim ı·e miklmfariyle muhammen bedeli ve kat'i 

teminatt-rırı vuzıl: •ığır eti tümenin ezine birlikleri ihtiyacı 

içiu 7.ll -94İ cuma günü saat 15 de ezinedeki askeri .<atın al
ma komisyonunda pazarlık l a "atın alınacaktır. 

" - İsteklilerin mezkur gün ve saatte teminatlariyle birlikte ko-
misyona müracaatları. 4 6 6 

Ezine aık~ri ıatın alma 
Cinsi 

Sığır eti 

koıniı)'onundan : 

Miktıırı Muhammen B. 
Lira Kr. 

245 ton 9800 00 

Kat'i Te. 
Lira Kr 

7350 00 
1 - Yukarıd a cins ve mi ktariyle muh;ımmen bedeli ve kat'! te • 

min:ı.tları yazılı s ı ğı r eti 7-11-941 cuma glinü saat 15 de Ezi. 
nedeki askeri •;>tın -rılm:ı komisyonunda pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 -- Taliıılerin mezkur gün ve R:ıatte kat'i teminat lariylr mezkur 
komisyona miiracıı:ıtları . 4 5 g 

Ezirıe askeri aatın alma 
Cinsi 

Sığır eti 

komiayonunda n : 
Miktarı Mu hammen B. 

Lira K r. 

--
60 ton 25200 

Kat'i Te. 
Lira Kr. 

3780 00 
1 Yuirnrıd:ı cins •ıe mikt:ırluriyle muh amme n bedeli ve kat'i 

tı>m;natları yaz ı lı sı ğır eti tlimeııin Ayvacı k l taki alay ih tiya
cı irin 7-11 -9.\1 cıı ma giinü saat 14 de !'Zinedeh ı a;ke ri ,<alın 
a lma komieyorund-rı pazarlıkla s:ı1ııı alınacaktır. 

'.! - istekli lerin meılcür ı~ü nd e tcmiııatl:ıriylc birlikle komisyona 
mıi r:ıcaatları. 4 ı; 6 

Topk~p, ıllallepe .•atın ıı lma komi.•yoııı11ıdan: 
1 - Pazarlıkla 2,400,000 ki lo odun •:ılın a lı nacakt ı r. 
2 - 1hale•i 10-11-9 il pazartesi günü saat 9 dadı r. 
3 - İdtekliler in yüzde on beş tem i natları ile birlikte Topkapı l\faltc

pesinde 350 asker i posta sa tın alma komisyonuna müraooatları. 
4 - E vsaf ve şartnamesi her g iln komisyonda görülür. 4- 8 

' 

-------- Sayfa 3 

Diyarbakır asker i satın alma komisyonundan: 
ı Kanalı zarfla münakasada bulunan 20 ton pcnçelik köseleye 

\':lktinde ist('ldi çıkm:ıdığınd-rııı bir ay zarfında pazarlık <U
rc1iyle satın alınacaktır . 

2 - İlk pazarlığı 6-11-!l•ll peı-şembe günü .<aat 10 da ~·:ıpılacak
tır. 

3 - Umum tahmin tutarı doksan bin lira olup ilk teminatı 5750 
l'rndır. İsteklil~ı·iıı bildirilen vakitte Dıyarbakır askeri s:ıtın 
~ima komisyonnna müracaatlan. 

Topl.-rıpı Maltepe a.çkcri satın alma knmi.•yoıııından: 
1 - Pazarlıkla 4.500,000 kilo odun 'alın alınacaktır. 
2 - İhalesi 10--11-941 pazartesi günü saat 9 dadır. 
3 - !stekli!P.ırin yüzde on beş teminatları ile mezkür gün \'e saatıa 

350 askeri posta satın alma komisyonuna müracaatları. 
4 - Enaf ve şeraiti her gün komisyonda görülebilir. ·l-6 

Çanakkale askeri satın alma knmis11011mı!lan: 
l - Yenice ormanl:uındaki· maktaalardan rılınacak beş bin m('f~ 

mikabı ağacın ormandan kesilerek Ç:ınakk:ıleye nakli ışıııın 
kapalı zarfla ihale günü olan 21-10-941 salı günü talip çıkm~
dığından tekrar ihalesi pazarlıkla 10-11-941 pazartesi giiıı:i 
saat on beşte yapılacaktır. 

2 - Beher metre mikabı 32 lira olup kati teminatı 18500 Ji'l'(ldır 
3 - E\·saf ve şnrtnam('si her gün komisyonda görülür. 
4 - hteklilerin komis:·on:ı müracaatları. 4-R 

bmir levazım anıirliii 1atm alma komiayonundanı 
ı -·- Pazarlıkla 10 ton ze.r.tinyağı sntııı alınacaktır. 
2 - Pazarlık ihalesi 10--11-!Ml pazartesi günü saat on beşte izıııır· 

de levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır 
3 - Talipl!'rin mezkür ve snatta komi,yonda hıılunmalnı·ı. 

Ya.~ın l'irnn .~otııı cr/11111 knnıisıınmoulnıı. 

Cin•i Kilo Sn. D. 
Sadeyağı 10000 14 00 
Sadeyağı 14000 l l 30 
Sadeyağı 14000 15 00 
Sadeyağı 14000 15 30 
Sarleyağı 14000 lG 00 

Yukarıda cins ve miktarları ile ihale s:wtlan yazılı beş kalem s:ıdc

yağları ayrı ayrı şartnamelere istinaden Ye p:ızwrlık sur!'ti:·le alınacak
tır. Her birinin teminatı 3675 liradır. Eksillm'.'leri 7-11-941 cum:ı giiııli 

lstanbuldaki Ayazağad:ıki askeri satın alma komisyonunda .rnpılac:ıktıı·. 
Şartnameleri komi~yonda görülebilir. . 

lsteklilerin ayni gün ve saalta komisyonumuza müracaatları. 
·1-5 • 

Satış 
No. 
!135 

D36 

!>37 

038 

OH 

[)42 

1!44 

lzmir defterdarh2ından: 
-. )!uhanınıeıı 

bedelı 

Kurnçay 2. cı Sepetçi sokağı 2:ısı Ada 18 parsel 42, 
50 metre i\1.5 tajı arsa 

k ' l · < 1·• 0 ? A<la ·• ırnr ·ol l\.uruçay 2. ci so ak ~epP çı s., "o- ~ "' • :..; 
77, 25 metıe 111. 6 8 tajlı arsa 
Köpriı U. Türkoğlu so. 8:10 Ada 17 paı·sel 169 nıetr~ 

i\I. l;4 eski numaralı ar;;a 
Köprü :\I. Türkoğlu so. 830 Ada 18 par,;el 195 metre 
~I. 66 eskı numeralı ar.a 
Köprü M. Türkoğlu so. 816 Ada ı:ı parsel ·108,511 
ınetre ~1. bılit. numaralı ar~a 

Köprü .\I. Türkoglu so. 8:.lO ada 22 parsel 21:1,50 

metre JI. 7 4 taj lı arsa 
Köprü :ıı. Letafet ve Türkoğlu ,;o. s:ıo ada 12 ııar-Pl 

174,50 metre murabbaı bıla numaralı rırsa 
Ki\prü )) . Türkoğlıı so. 8:!0 :ıcla 24 JH\l'sol 101 metre 
:\!. 'j8 e~ki numaralı ar~a 
!lurnın·a Çalgıcı so. ·12, 50 metre .\l.J kapu l ln.i'ı 

hane 
~Iı-.·ırlı 17!}fl utla ;1 tlar~cı 525, 25 ](arant•ti!\ Köprü ... , .-. 

n1etre ~1. numarasız ar~a 

Karantın:ı Köprü 826 ad:ı 6 ııar,el 280, 50 metre ~l. 

&.l'~a 

l .. ırn !{. 

ll 00 

21J OQ 

s:> oıı 

200 00 

ıo;; oo 

ıııı no 

ı'..!O l)O 

14ö ı)•l 

112 00 
!!46 Knrant na Köprü .\luradiye Ye Dıımlupınar 12 a<la 

2 par"'! 141,50 metre :.11. numar:ı,;ız :ırsa ı.t 1 !)1) 

047 Kara·ıl na Köprü Enıiıılıe~ \'O llere so. 826 ada ·; 

par,..el 'J.77 metre murabbaı nuınara:-;ız ar:-:a 
Kaı·antııı:ı Köprü Kayatepe so. 1785 ada 2 ııarsPI 

lt>i> n1;.?irc murablıaı nunıarasız ar~a 

o.ıs 

llll lı\l 

2 1 0(\ 

04U K:ır:ınlına Köprü Kayalepc sa. 1785 aıla 4 paı·s~I 
250 .rnetl'e murabbaı numnrasız ar~a 41J 00 
2. ci Karantina Bülbül so. -1712 ada 2ii ıınrsel 10~ 
metre .\!. 75 eskı nıımanılı ar"' 20 nü 

!l51 Karnnt'na Alsancak ve fstıkh:ıl sokak 1752 ada 1) 
~·"I 20 parsel 273,50 metre murabbaı 8, l t:ıjlı arsa c ~ 

952 Glizelya!ı Halimağa çıkmazı Reşad :·e sokak 894 ad~ 
ada 6 parsel 286 metre murabbaı 5 7 eskı N'o. Jı ar>" l Hl 011 

011 ;\Ier5 ;nli Ban;·o Şeref Fo. H76 ada 4 parsel 125 .\I.2 
22;"j 00 8 tajlı )ıarap hane 

!CAR : 
7 Birinci Kordon Balıkhane altı ı:ı No. Ju dükUn ı:ı;; ıJO 

10 KıLlnrağası hanında 15/ 25 nıımarah depo 7ıi 00 
\ tıkarıda ~·azdı en1valiıı pe~in para ıle nıiilkıyetleri \'e ikı pnr~a 

gayrı mnkulün bir senelık icarı 20 J I) n ı ı ta rıh ııden ıtıbarer. 1fi giin 
nıüddct!P :.1iizayedeye konulmu~tur. 

İhaleleri 5 l l , 941 tarihıııc müsadıf ~:ıı~:.mba gliniı sa:ı: 1 l ledıı-. 
Talıplerin ı'luhammen bcdcllerı üzerındcn yüzde ycdı buçuk tcnııııat 
akçesi yatırarak yevmi mezkürda J\.filli Enıiiik l\Iiııiürlliğünde müte
şe k ki l ~atış komisyonuna nıiirncnatl ıırı ılaıı oıılıııır 20-4 ·U20 , 

Müzikli Narin Lokantası 
ATATÜRK caddesind<> 112 num:ır:ıdn trcsslis eden X.4.ll/N lokantası 

bayramın birinci gününden itibaı-;on _umunı:ı :ıçı~a~·~ktır. !for gün öğle .ve
mekle..·inde saat on ikiden bir tııırı.ıyıı kadar klası!{ muzık. \'e akşaml~n 
saat A T,TfDAN itibaren nı<'mlekPtııı, en n!utena 'az heyetı w okuyııcura
rnı ı dinlemek zevkini :ınr:ık NAR/.\ LOl,ANTA ve GAZiNOSUNU teş
rif etnıekl<' elde edf'bili r si n iı. 

DÜZELTME 
Diş hekin1 İ ·\~ Gazetenıızin ~- ll"!lH laı-ihl i ııii · -

M. Sabih Ağabeyoğlu h:ı•ıııın :ı üncu s:ıııiresiniıı lı<>s "" nı-
1\ferkez ha.<t.aha ne•i diş mütehasn<1 tınrı siitunl:ırınd:ı ııe~redileıı askeri 
Haatalarını her gün öğleden f:ıbrik:ıl:ır .<ilfıh fabrikası s:ıtın ~lm:ı 
sonra ikinci beyler sokağında komisyonu r•isliği iltınınna ıılınacnk 

No. 25 de kabul eder. ~~h_:en_:çapız_ siyah.olr..rak gös-
TELEFON: 3680 terilmiş, halbuki alınacak kösele -,il·ah· 11-------------•' sabunlu köseledir. Düzeltiriz. 

• 



' 

• 

SAHiFE (4) (ANADOLU) •1 

Askeri Vaziyet Ruzvel -Make~-
- Baa tarafı 1 inci ... hilede - • K. u·· ıa" katı 

1tınmakın heı·aber, chircı iı'.l.rntın ıwr ZI · ıng m 
mr 1 oldıığu Rıı:-: nwmlıaln ı·n daıı ı,•J •n 
lı:dıt•rlı•rılC'n aııla"ılnı:ı ·t.ıılır. 1 :rız ·t('- 1 r J J • 1 'I' ( )l 

Aln1anlar, Italyan kuv
vetlerini kontrol altına 

almak istiyor1nrnıı~ 
Nı·v;ork, :: (t\.A.) - l•tıı· .. nt.:: 

Poııdı•;ıs :ıdıııd;ıl;ı ı\ıııı·ı-ik:ıu w,ızeıı·-l«r. h(•ı· !.din iııtisaı· l'lm •kttdİı'. a n:u. a ):!~\'<.' ~I 1 -
· . .;ı ı·azıvoı·: 

«-\loskova vıı vataıı :ı·:ıı. lı:ı,.;iı;" :ıl- tavaya dündü Naziler. J\\'l'upaııııı ıııııhtPlif ePJı· 
1 ııııl::ıki bir nınkalı·sinıL• Pmnl:ı grı1.t•- helcrnıde im kan ııi-:lıeliııcll' cok mik 
tasi, bir ;ıydıı· Jlosk0\" öıık·ı·ıııcl' •·e- \'a~ington. a (.\.A.) - Rıızn'lt · taıda ltalvaıı tiimeııi:ıi doğ'nıdaıı 
tin muhar<'he:<'r ge<;li{ı;ıı;, in~:·n ,ı, :\Iakeazi Kiııg göriif!meleri hakkııı:la doğruya kontrolleri altında hııluıı _ 
malz me za\·iatına h·ı'mı:vl::ıı Hitlf>rin bir h•hlijl rıc>sn1 tlilme"i b •klc>nnıPmek durmak btivorlar. Tlu .'urC'llc F'raıı-
''eni kıın-eÜer "iiı d r•li, .. H.ıi . .-\lm,-,ııl:ı- tediı·. · 

. · J~lg_r.af, .. T-e -lefor,ı .· v.e Aja.ns Haberleri o 
ar 

Mi lı ,korunma kanununun değişti
rilmesi hakkındaki kanun hazırland1 

J '"' • sa~ .ı kar;;;ı 1.5 mil~· on harp r~iriııi 
rııı kış b:ıımıatlaıı Mo krı\a.ı 1 nlnıak i~- Haydp:trk. :~ (A.A.) - fI:ıi'ta ı~ı- rchiııp olnr:ık alıko\'lnakla ihd:ı" l'(- Iht•k A t• k t• d .. •. e km·· mku··n 
tccliklcriııi. • Io<kO\':ı ınii<i:ıfıı:ı~ıııııı tili. i ~!. Ruzvc•ltiıı nıi~afiri olar:ık ' J arJI) sure J a ıye e onun geçme ll tiklPri vazin~tin anıini Hizumuııtla t:ırilw altııı harfi, ı·le ·a1.ıl:ıc•;ıt~wı, :ll'· lla.\ dpal'kla gP~_·iı·rıı K:ın:ı.J:ı ha!-)\'~- · · 1 , lııııılara kal'sl da ibda,; <'delıil<'cl'' - •• •dd ı• t db• J l h dd• tık miiılafiLriıı biı· k:v'"Ş lıii« gl'r'.l<'m kili .\lakenzi l\iııg Ot tavaya hal'e --t leı dit'. Fakat İlalv:ınlar lıııııu anla - olamıyacanrına gore, Si et 1 e ır er e a ı 
nıe. i ,.e cHisnı:ını ııt• il olııı·:.:.ı ol<tın <' nıisH•-. na~vt>kil h:ı• ekp•ıııtl,.:ı ""'°''! makta \'e ltalyaı{ gcıwlktıı·nıq.n hu ı;. 
ıulıınduklıırı .\'i?nle mıwlıııı ~ıtm 0leri 1 11·.·.':ııı:ııi·ı lıııluıımak !<t('llH'lll:i, ~ .~1- •ı • ) ı kt 

.. pliiııııı tnllıık ıııerkiiııp koıııılnı:ısına • • d. s ne a ışı aca ır 
· ı ~iılcl<•tlr nıuh:ılefct etmeldc>Clil'. lfızıın g-nldiğ-iııi, l'iiııkii .\iıı,,J; l'laııııı ıı:·. 1 nlan södenıi~tir: asgarıye .•n ırı me ı ç . . . . .. 

ntlııız bir lıükümd nıt>ı·krzi rlc>µ-iı, :ty- - ller ""'·elen lrnh~ ttilc I~iı· ,. -
ni zaıııaııcln kud:>ııl bil' ~ehi" ı·r SoYn'I . ;, el'\';, tlerL K:ı»:ıda\, ,Jgıl,•ııdı ooo A k 3 (Telefonla) _ Mılli la mücadele mevzuunda daha genış Jendırmek suretıyle ıhtıkarı haddi 

11 t 1 N n ara, dd l h k.ld f !' tt h l k · ' d ' l lel'In kalbi olduğuıııı. b ' itıı ı ı· rp:ııı rı·.ı lı.ızı me~elelcr, r«i-l · ,.;ı ı •·.•.ı: ava aarruz art l or- korunma kanununun bazı ma e e- ir şe ı e aa ıye e. u un~a ıç~.n asgariye in ırmek mümkün o acak-
k:ılplerin chi~nıııııı :\I<ı-:ıkrı\·.ı uııliw:e ı.ı•· .. ı•·ııı 1rrııı nlP\'ZllllL ı 1 '.'!· l '."tı. , , • , , .. }• • . , • ·} • }' rinin değiştirilmesi ve yeni maddeler b!_lhassa. İstanb':'ld.akı v_; dıger bu- tır. Bu maksatla her hüyük şehrin 
ıl ıı-<iul"nın. ı icnp ettigi•ıi nıt.111:ıktn i-'.ık.ı: lı•ı l.ıı:-rn:ta lıi · 1ıir ı · '''· ·.ı \ CÇl' hl( eli gt:tıl~ C( 1 eklenmes! hakkında hazırlanan ka- yuk şehırlerdek ı _fıatk muraka1-ıe. t~ş- nüfusu ile mütenasip olarak teşkilat 
dw. . • ,, e ı. Lonclr:ı, :"! (.·\.A.J 11.·,,·,·. ıı z:ıre- nun layihası Başvekalete gönderil - kili.tını tevsi etmıye·ı· arar .. verm_ı_şt.ır. k . 

S hf 1 d genişlelilece tır. Ve hu arada mev-.A lnıaııl:ırııı ve:rd.ğ, J,;ı. hııber.' gcırf' x tinin telıliiri: mi•tir. Basvekalet layihayı kısa bir elahiyettar ma .. 1 ın soy e ıgın~ 
r· • ır· • ' 0 

y ' B" "k ·· h ·k- ·· ıte geçmek su eh cud fiat mürakabe memuru ve kon-•_ııı ,·c .\[, cnr kıtı l:ırı cl:ı .lfos!rn'.'t huı·- f l·dv·ın - Puıncıı tıcarı Dün &'('Ce a\·cılıırımız Fraıı,;a ',tetkike tabi tuttuktan sonra. uy~ gor~ ı tı a~.ın ~~u 1 • r .. trolörleri hir kaç misline çıkarılacak. 
hın i.:tir:ık €tmekkclirl l'. r:u ,.. ·Leple- ' w ' .... • 1 ~fanı; iizeq·incle c!eHİVC' harekatı \'tlP· Millet Meclisine sevkedecektır. Dı - lcatıyede mumkun .0 amıyacagı?a go 
dir ki. nu"q· in riJt 'reden • f:ıcaı-. Rıı • nı Ü nase bat l 'nıı~lanlır. Denıiryolları. bir r:'ıclyo ğPr taraftan Ticaret Vekaleti ihtikar. re mücadeleyi tenı etmek VE' şıddet tır. 
!11«n Fıı~lere kn~·:ıı hnı·p il:iıı ı•tırn;;.iı•i F'"k. ,, ( :\ , ) _ lt,ıh·a k:ımlıi-!m(!ı·kezi, garlar homlıal:ııınıı'51ır. 1 _ . ...._ . • •• 

ı~t '~ll"tıı;. . . . .. . \'O ,.~ucl~~.j~ ·;1;t:.ıı·~Rilrnrcli, İlunıeıı ik-/a\·cımız diinnıemi>;tİI'. r . ' Italyan tıcaret mumes 
Rı.C.tll.lltlı.ı l~cl,ııı~. :1 Kıırks ,ı:ıl.gı'.l~l'ı'ı" l1:-<adcılııri\:le gıirii mcleriıı2 dPrnnı d- • Londrn. :ı (A.A.>_ -. - II_m·a ıı:ızıılt· Aroan \ 'C 1-:.lcnleı- Kra- -

sdı ıı eınce uu ıııınıı ,.,. ııı çı-ın ı ·-t·· c··~·t··ıvmnJnı· 1•1., .. 1 [1. 1 ,1 .ııı ı·u··l<·ıt gıııııı habt!rle~· ,;ernsı, Ilrıtanya a\·ı•ı .... 
l k'I l h h\'k , . l ' 1 mı,; ır ' 01 ~ ",- ' · ' ·• '.,. · · 1 1 \ 'l 1 • 1 
e 1 ecıon SH anın te 1·

0

11 lll' (il - • •. i.:znriııe'Ruml'tı Jl:ll"lstııııı'dli·ii !arının dün Fraıısanın ~ımalıncl.! el'- ının te n·1" crı ·ıı . t b 1 ıd·ı 
rıınıcl~ nldıığ'unu, Ki.ı· fteJ,i gilıi !"o\·- ~-eı" 1 

''.:- ı·ı·ct'ııı ı··ııİ·;:pl(. iln· ı·n·· t .. sf - - nıinollal'I ile nıiilıiııı ~-aı-la!'a hiicuııı Si erı s an u a ge 1 er 
\·etleı·ııı nıuh· .,, .. · a·· · ı .- · · ıu m~" 1 • 1 • '· ,-sı e ı.ı ııı- ·· · · · · · 1 lı · A 1 " (' A) ,... h . "'·.ı •1) 11 usnu•mc ı ı wıı. rl 1 t 11• Rom·ıııı"n··ı ·k· .1. eltıkl.crıııı b!lclırıvor. l\\·cı :ır nzı n rnra. ·> ·"'· . - 'um uı·;-
lııırıııla gı•ri c;ekilnı~l<!ri İ;izım :;dıl. igi.ıi k'.

1
1 ° mu. ~ i.ııliirj ,.~rfı~1· ~. • 

1
. ~ mlı '1

1
.
11 nıaı -<andiz trenleri'ııi duırdurnıl1:. \ ·ı- tin 18 inei yıldünümii nıüırn selıe- · 

P\'\'eıl'~ sfl'!enıi ·t'k R· · k .. l 1 ı ·ı 0 paımı '' ~" 1 H'lll < e >ır ·. · ' · k ı t · 1 -------
• 

1
• 'i 

1 ' •.tı:::ıın ·ıı ıa pı· E'l': • J· ·nı· hazıdıınnıakt·ıdıı· r·k. t· .. ı' 1!0nlara tanı ısa! ntler ·:ıycp mı~ e.'.-- ti.de Afgani;;tan kralı ma3·~.·te 1 Za-
·\lııı·ınl·wııı Oı·e}J<> I-f• ı·kof 1"'' • 1· 1 .ııı "~ '

1 
' · 

1 .u.ı · R ı. · b ı 1 k t'fl p 11 ·· l" '' · 11' 1 t } • t • - ' "" . ,- .ı :: ... ıı.t .l H ··ı d le\'!. ITeı·,,·,ı tn k . .. . I· 1 . dır. ıOınua ]:-;:\ et ('(en o ·omo 1 eı ın ı t l .. ın1tı ll ''lll1 ll , .e sıın l ıpe . l re Cll 111amtı •t l Kıırk :ehrıııe \'<' lıölv.-elcri•ı •in.likl"- nıu ):'t e . "' ·· c .1e .ıı zu,,nnc ıH ı.ı. . 1 • o-·· .··ı .. ·t·· hir II:ııı, R~i~icum ıur sırn·t no- ' \: , ~ " '" c. , 
. . . . . • .. g • - İt::ıl\·a Romatı\'a\a kın11·ed m·ıclr\el•·r )nncıgı oOlll mus uı. l'kl . b' t 1 fl • • • l J 1 rını bıl<lırmekterlır. 1.ıı bol;.:re\ e ).ıınPn t. - 1 ·ı . . t .• 1 tl " ,k ., Londrn ~ ( :\ A ) - Harn ııezare- nüne gönd<>rı ı . en ır e gra n iizerıne sııJarıs_, ka bu} e( ece \: er 

!arın zorla girnıis o(nıalnı-ı ;,rnhtenıel 0 0010 ~ 1 
• zır:ıa 11 e eı·ı n'rece" hun.ı t' · t br"·,:. · · · · tet~·ik \'~ iyi temennilerini bildir-

.,.· ·"l l 'l a·· ·0· n · mukabıl Romaınaclaıı toprak mahsulü ının e ı 01 · • Ltnnbul, 3 (Teldonla) - ftal .. a- •·c ..... urırn•1eler üzerinden her ti.irlii .,oı u e Jı ec.gı gı ı. •tısl.\fın g ı·ı l' '· t. ı ı 1· t R 1 1· A,·ı·ı ~\·rı tıc"n dt"ı~m"n t·ı,., ... ~_,J,.ı, ıııı' · ,.e mı·ıı·ı ~ef bı'lnıtık·ıbele t 0 

kilmis bıılunmalan ihtimnli clr km·- \·~,. pe· LO\ a a~:kı' 11
" .oman~·aı an

11 
'
1

1• ı>·ız·ı'ı· n"ı,- .11111 ·'Lırn,.~·nn,;n ;.~ · i'n•riit~- ~ '• · . d:t büyiik tknı·et mi.i::!,.:se ·rleı·inin ><ipari~ k:ıhul edeceklerini bildirmiş-
. ti, ... 1 • • • , • gııız \ ı merı ·an .·ermm·esı an·ı c ı ,. ' -~ ;·' · , '· ' ,.. , ~ekkiircle lıuluıımu')larcltr. •.nt·ı·mes!'>illeriııcleıı müı·ekkep :-ı k;silik 

\C c. o~ cııebılı~. Hundan soıı•a rt'ınıp t . . h ·. 1 1: •. 1 renııı dogu,;unda bazı \'erlel'e Jıonıh.t- . :ereli!'. 
t R ·I· "[ ·k .. 1. 't'I · ., l' 1., an sonra ı,; :a a8ı g-enıil ec ıgııuen. · ' . '· - .. . . A k ., (A ·') 1'1• ı,1 lıir g·•·uıı, 8eJırimiz< gelnıi~ ,.e mnh-
n ll:- <Lrın ·'o:-; O\,l{ .ın ı ı ı.ııen ıı" k lıir hi ·'·k .. 1 . , ., .. ·~ 1, ti ·ı lar atmı!';lardır. Bır yenle hatıf hus•ıı 11 ·ara; •J ··'°'· - •, ne· • 1t:ıl~·an ticnret. hey'eti, hiikDıne!i-

Don nehri \'e Rostof h:ıttına c:rkildik- 1 1 111 ) .ıpı ııı,ı,.,ı s.t. 1 c •1 le cı' ., 1 . kı·alı maı·est 2 inci .Jorjle rci,;i- telif pamuklu, yünlli sıın'i ipek Ye l;e-
1 "k b ı ı lı'I' :, f"' h • olunnı:ıklaclır. \,ırc 11 

• • · • i:>nden nıamül mımurıclcr getirmi~- mizle trma:oılarda bulunmak iiz<!rr ·ı ı a u n una ı ır .• rawn:: ırı uı.nır Lonclnı, 3 (A.A.) - Ha\'a nezar lı cumhur ismet 'İııiinıi arn~ında l 1 
\[o ı·o • l ı ·ı ı · ı ooo )"r , .e bunları aliikac aı ara gö~tere- Ankara~· hareket etmi:tiı . . "' ~n racyo:-unc:ın \·er• ··ı~ ıır ıı.: Al Ô nin tebliği: cumhuriyetin yıldöııiimü \'e~ilesi~·- ; --,- -ooo 
beı gort>, Almanlaı· cenııptııkı bu yeıl' MANLARA G RE ahi! miidnfaa !>en·ıs:ııe men~;ıp 

1 
h:ıtları ela bir ıınktacl:ın .ı·arnıı,.,l:•fclı~'. tan-nrel"I' Hollanda :1<;1klarııııla biı in tebrik ve teııekklir tdgrnfl:ırı. y • k it d AI 4 •ı 
1, k t b h J t 'h ı t -Baş tarafı 1 incı· sahifede · · 1 t t· 1·1 · t· eDJ re 0 e en manyaya mı · a a u ma a a -rı o.ıınmnnıı;; ır. ~·trnıc \'e bir ia!'e g-,:mi,;iıır i,;abet er ea ı cc ı mı!' a-. , _ 

Kırım harekatında ise, bugiiııkii h; topol diğeri de Gere i tik:ınıelinrl~ k'a\'!letmislerdtr. ·x~rvecteki heclefl 'l' ---

herler v:ıziyeti tnm:ım:.vıe :ı.nlıııbtTı knçm-nğa ı:ıılı ·~n dii m::uı iki gruba nra~ıncln .bir bnlıkynğı . fabrika,;! ile Amaırı·ka Fı"nla" ndr"gaga von kı·ıo zeytı·n yag"' 1 göndereceg"' ı·z 
tır. Alm:ınlar benahı eenuha dog-nı ayrılmı,tır. Dü~man kıtalarını kaçır- lıir tel. iz ista. rnıııı Y'! bir fo·ord:la " t J 
a~mışlnr, KM:ımın me.rkezi~i. ::ıl_mışl_.,ı. mak için kullanılacnk gemilere hü - bulun:ııı bir gen;i bomb'lnlamı$ltr. -· "ht d b 1 d t,;tanbul, 3 (Telefonla) - Zeytin yapılncaktır. Yenı nnlaşma ile Al -
J...ıı·ıı;ı harekat~. tah~ın •'~fıgıııı~z gıhı cıım eden tan·arelerimiz top yek(b 000 1 ar a u un u 1 ınıntııknsın.dnn gf>lf>ı: lıaberleı·e. g-Ö. - manyaya dört mil)·on kilo zeytinya-
~·.e ~t\'~stopol. onlPrınc. \'arraı .nnlır. :l8 bin tonilfnoluk 10 ticaret gemisi re, bu sene zeytıııy~gı rek_ollemız 4:1 ğı gönderılecektir. İ;;tanbuld.ı ze\· _ 
ınkı,at eylemıs. kısa lıır za:ıı:.ııd:ı bli- bntırmt!) ve diğer ı.ı gemive de ağır A yrupaya yiyecek milyon kılo tahmı~ edılmektPC1ır. . .. , ,.., k • . . 

1
; . 

~·iik .bir .kıomı işı;nl a!lı;w l!'ir~ı!.-ıliı:- hasar rerdirmi~tir. Diğer ·t.ayy-arele- o·o" 11deı·ı'lı·,,or Ruslara karşı hareki't tı l\Iemleketimiz dahılinde ~enr>de 15 tın~ .ıgı, ) uz . m uş:ı çıkmıııtıı. r.nı 
Şınıdt\'e kadnr m:thı.ı-etı lıılııımıyer rimiz Siva>topolu Lavta limanını ve ,.., w milyon kilo zeytinyağı i.'tihlfık edil- mahsullin fintlnrı dfü~iirece~rı tuh -

So\'yct kumnndnsındaki dci\'iıdklikJc.ı Gere boğazı ile 'Karndenizin sima! 1 re\'yrırk, :~ (A.A.) _ Bir mil/on durdurn1azsa harp mekledır. Bu ıtilıarla, geniş ihracat mııı <>dili.\•oı" 
h.:ıkkı_ncıa. ctn bugün maı.aım.ıt w·lnı!.::ı· c!oğıi~unela uuıunnn hedefleri bomba- cıoıar kıymetinde ilaç, teksif edilmiş ı"lttn edı"lecel.r ---r--ooo,-----
t~r. Ş_ımclı kumanclnn \':tzıvd "'" ·l"clır: lamıstır. süt ve giYec<'k ,·iikli.i bir Amerikan ~ ' • • B ·d} b" b" } · · 
\ nk_tı\·Je k_cll'mar baskaııı o ~n vene- Radokdaki mevzilııı·inclen hiriııe kızılhn~ ~·nptınııı.un Avrupaya gitmek (:ekyadan ,)00 ton ÇiVi ayezt <. e lr Ir ertnl 
ı·nl .ıukof ınınl orılulan k•ını:mıl nı ol- nğıı· ç11pt:ı bombnlar i.nhrt ettiıil - iizer ingiliz nbhıktıQıııdım gc m<'sin d' yaralı 'Hn kart }· ca 
11?\l tul'. On~n. ·0ri!ı . eıwr 1 :~~Pil.- mi. ir. Kırımda yarma \'(' takip mu. miisaade nrfilmiştir. V'.l]JUI', 20 ilk te~- us ya, lngi terenin. Ro- . ge l 
_şınkof .ırec;mıştır. Şımrlı rephr· lıırı ~:- harebeleri esnnsıııcla !J.3175 kişi rsiı· rinrlr .Mnr~ih·ar:ı h'.lı·eket edecektiı·. 111 f,;lanhttl, :1 (Telefonla) - Ilııgün l:tnnbul, :1 (Telefonlu) - Iln\·c -
nı:ıl, !~iri cenup ~lcbl'. [iz\ re 2 k'. ·ıın- rclilmi~ \'e 2:rn !aıık, 218 top, bir çok 1 • •• • manya, lff.l acaristan ve hurn~·a Çek,\'!tdan .500 ton çivi gelmiş- zitte Kemalpaşn mahalle"inde cumar-
dı.ı'. • ınıal C'f>phC!:-,Jtıe .ıııkot. 11'1\1, lıa eh zırhlı tren \'(' çok miktarda d:ı harp' Rusya ya nıalzeınc sut - F.. l A d" h "["" tir. Bu çiviler manılekelin mııht~lif y~r te.~i gec'.!Sİ siliih ~Slf>rİ cluyulmuııtar. 
Tınıoçenko kıımanda etnl(>kledıı·. malzemesi iğtinam VC\':l tahrip rdil- tl . .. d ··ı k ın an ıyaya arp ı an !erine taksim eclilPCPktiı'. lst.anbnla Silah ,;{',;ln·iniıı geldiği e\'c giw·n· po-

• farP:')al Voı·o~ilof \'e Tltııli.\"ni ~e· ıııi"tir. . a C gon et l CCe" etmesini istiyor \'Cııiclen klilliV<'lli miktarıl:t <;i\'i g-C'- !isler, Rıclv:ııı isıninrle hirisiyl,, k:ıtı~ı 
rilr~·ıl .. ki vazifelere :ılııınıısl:trdıı·. B ın İhıııcl:ın brısk:ı ilc>ri harc>kı>tiınizt> \'asing-ton, !1 (A.A.) N'Pvyıırk İt<Cc'fri hııh-:>1' :iıınnıışl il'. Ltıylayı bnlaı· içinılf> yerde> lnılmu11J:ıl' 
lann \'(illi rnzifelf>l'inın ı '' rılıluf!•l bi mani ı 1 lnı:ık icin koııulmııs olan i ı ır,,ra1;ı Tl'ilılin gaZ".:l<'sinin nıuh·ıhil'i- Vaşington, !1 (A.A.) - Eyer Fin-

000 
ıhı-. Y:ıl'alı karı koca ıkrlıal ha~lalı:ı-

1'.nm.emekle _ ber. bt'l'. ·''"lliıkıı orılııl:ıı hiııcleıı fazla kaın torpili ;1 1• tahrip il" göl'e, Anwrika hükumeti Ru~yay:ı laııdirn Birlrsik devletlerle clostaıw ·ı '] ... 11 ·Yt' k:ılclıı·tlnıı,;tıl'. 
lt-•. kı 1 o!clıı~ın ~aııılnıatrt: 11111 '- • t•dilnıi_!'tir. .'·ardım olal'tlk ıröııdel'ilecek malzc>nıı'· miiıu;,..ehctleri~i idame tmek arzu Birgündc ~-1 1 ıt.ı ,:ar Yapılan tahkÜo:at:ı giiı«' LPylii, h:ızı 

• ( Rarlııo {lllZ<'lrı-:r '. İtalyan kıtal:ırı Donrtzde ypni ara- ııin ,;üratle scvkiyalını yapabilmek kiıı eıli\'(ır,;a h:ır.ekatıı dcırhal nihmct \'•.!i'- \'ak ·ası ;;eheplerden dolayı kocası Rıdv:mı ı;ııK 
} (ıtJcr J~ ransadan 1 nııJ- zi kazanını~tır. DoA'u <'t'ph.:siniıı 1 Amerika lımanlawı ile Basr:ı kiil'f.!ıi lfü!~İ Iiızım gddiği Bir:e:;ik cİevletleı- kı~kaıııııaktn ve ondan ştiııhcleııııırkl<' 

' n•prkez kf>simiııdr Kıırk~ . ehrı zırh- araiıında muntazam bir ıl.niz hattı hiikünıı•ti tarnfınclaıı Fin hükümeti:ıe İstanbul, :1 (Tl•Pt'oııln) - $<-lıri - dir. Nihayet cum:'~-lc. i ){ecesi gı•Zm.'k 
yon İşçi İstcınİş lı ve piyade te ekkiillel'imiz t-:ırafın-ltesi,.; etmt'k niyetind~dir. Amel'ik .. n ihtar eclilmiı:tir. mizde lıil' giindc 2-1 ihtikar hacJi,;e~i ten döndi.iklel'i zaman L yla yıısdıi{ı-

- Baştarafı ı itıci sahifede_ elan ele P"P(:İrilındiı·. Kurk" nıiihim i;;tilı::ali'ılı :ırltıkca, bu yol va.~ıtasi~l<' Londrıı, a (A.A.) - Riiytcr Aj:-.n- olnıus ve ,,uı;:lu!no· dt•ı·lı:ıl ııı:ılıkem ye ııııı m·a ına .ııkl:ıdııh tabanl'a~·ı ala -
h:ı\·a kuvvetlcrıııin kumancla:ıı "e . biı' \'ilily::ıt nıerkPzi \'e clt'mir~·olla - gittikçe al'l:ııı nıiktnrlanla t:ııık, l:ıy- :mıııı diplomntik muhabiri bilcliı·i.rnı·: w-ı i!ıiıi,;lrrdir. rak Jcocnsıııı .ol kn.-nğıncl:ııı \'urnıu~-

,, b' 1 t'· · ı· t 11 ı·ı kt'ı· l' ı.·· "J- Bı ·t ı · ı ı ı I•''ıı l tur. ltıtl\':lll }:ıı·al:mıhtiını hi:1'leıliıı~e ııeral \'ıılen lem~il etmekte ,.,. tı.·ıs- ı ıııııı il' e>i ıgı Y<'rı ıı-. Yare \'<! op ııa' eı ı ('N'. ı . .u:-ıyanııı uuyu' ·ı aı): ı a ı ı . 1~ı·)'~lS',"'<.l,·ın lll:' 40{)ll)'•"'n ,.. 
1• ·ıt f · ı · ı· R 'I · t ~ " u ı. •L karı..;ınııı üzerin,, atılmıs ve Lcvlfmın k." f'ı·."ıı.sı·'. .•tılıa.\·J.·ıı·ı ıl," h,·ızır lıtı _ ııgı 21·c· Nı·a 1 1 11\:ıki ,;ulanla sa - -ooo- - aıH ıyııya, omanyaya ve •• acarıs a- . . 

" • '· ' 1 1 l' · h ı · t ı · t ı··· h ı ı 1 1·· ,,linıl<'n ,;ilahı :dm:ık istemi:~tir. F'nkat. lunmakt:ı idı. ,·n~ t_nyyııı·e eri ·I hin to:ıilütoluk bir ~,· .. ı·J · l)'\S' lll Jİr 1 (1·1 ıı:ı arp i an e me r ıs_ el ıgı :ı .'mır :ı- fi". ırına 
l(emı b:ıtırmı ·lal' \·e H gemi\'i de ka\'- ll " ' ı:-.. kı halı r'l' f>,;usıııda dogruıluı-. l>tı ha - ..,. bu mücadı•le e,;ıınsıncla tnhıınca tekrnr 

Loııclra, 3 (A.A.) - Gelcıı ,Jk ı ı · · · k · ı · h kl ·· ·· ı 1-ıtıııılıul, :~ (Telefonla) - l-ılaııbııl pntlaıııı.~ Ye Le.l'la ela ~nğ kaı;ığıııd:ııı nıalümata o·öre. kuı·stııı,·ı clızi'c,ı 1.,,_ hc>c ,i mı;; addolunarak clerec~clc lı·:ı. ·ono-rcsı ıel'ın esası Almanyanın ta a · wmu :ı 
1 " ~ • ıı· t ı ı o t ı ı ı b ı eti · Rıı,;\"l\"t zahire hor~'.181, ııi~·."s:ıclıı fı·,·ıtı ... _ı·ı· art:r- ynral:ınmıstır. ki,;iniıı de yar:ıl:ı1ı·ı a-hınE>lel'in lıfıtıra,.:ıııı t',ı·'iz ı•·ııı Frnıı- ~.tl'a ;rra nııs arc 11'. • • • ıııc a m uııan u < 2v erııı ... , • " • . 

·... " Si mali A frik:ıcla Alman -Baş tarafı 1 ıncı sahıfede - kar~ı yapıbıı harple Almıııı~·a ile ı~ nı:ık üzere nı:ıl toplıyan iic miihinı Jiınlır. Tahkikat cle\'nm etmektedir. 
:<ız halkı ı,,~~ ılakıkn'ık :<iiklıt daYe - ı:ı~·J aı·eleri Sollum \'akınl.·~~~~'c\;1 meıı:ııplarının miitek~ıbil hukuk. va- birliği y:ıpmı'5 olmaları ke,yfiy«ti !le firma h:ıkkında tahkikat ac:mıştır. ' 
t•ne ı.,tn·fık etmıstır. Bılha,;sa :-:·rn. i t • · · ı ı t kl"ı·ı ıı ız·ıh k ı lTzaJ· Saı·l rta Jıaı·[' ııgilız kam,,·oıı toıllaııtılanııı cl,·ıgrıt- zıfeleriı_1. ı ''.e. nası ç_a ış _ı ." ı ". alakuctardır. Salahiyetli m:ı. ·am a_ı· )"'>llZ\'eltı"n toı·ı1ntınıı l•~l - ·' " ~, c. \. ' ' , \ P c(ı<reı· kasabnlnrd:ı t"zalıiıra• ıl:t ı k ı ı 1 nı >l"l 't ı \. ,. 

,., " 1111 ,;tır. \'e usıı u muza ·ere ı e t ı e,;e " 1 ı- ,;imcli lıu teklifi biitiiıı \·echc Prı ve >Jıı- '','lz. ı'~re4 't 
ynpılnıı._tır. Paı·ı;; ve Vi:::idp IJıı hu - Sii,·eyş knnalııırln altı bin toııi1:1- ne tema:-: ed:n . bcy:ın~ttın~la~ı ~onrn mulii ili.! tetkik ediyorlar. Bıı hu~ıı,;til çırn1ak İstediler L 
><u,;ta ık, teblığ çıkmıştı;'. toluk lıiı- ticnrPt g-enıbi hatırılmı,; - konıi,;yon -:e9~ldı. Bugun lıırlı~ ıc.~~re istj~nııeler yapılmakta w :ıynca A-

Lnndrn. ;~ (A.A.) - fııg-iJôz mat- llr. Diisnıa:ı tar.v:ıreleri Almanya he~"~ti reisl.ıgi. t:ıı·afındnn htr ogle ıncırikan hiikumeti de B~·itnııyan;n <hı· 
Çuııkiııg, :ı ( A.A.) an-1\::ıy 

huntına Kahireden gelen hnlwrleı·L' üzerinde uı:nııımıslıı·. ziy·:ıfeti, \'erılmı~tır. rumundan haberdar eılılmektedır. 
göre, Almanlar lıii~·ük kısmı Frrııı - 000 Ankara, 3 (Telefonla) - Dn~ın Loııclrn, :~ (A.A.) - Tayınisiıı :-ıiy1-
><ızlarn ait olan Sii\'e.ı·ş lıi~~e ı;enet · 1) · · · l ' IJ!rli~i konırre"i. bugiiıı "aııt 11 de ,;i ıııııharriri rnzclığı bir makalede, 
!Hini Parıs \'e Lion lıorı;alnnnclaıı Jll" ay 1ÇJl1<. C Halkevin<le toplarımı~. reislik divnnı Sovyetler lıirlihinin ingiliz hiiki'ımctiıı 
ı:::ıtın almaktadırlar. _ Baş tarafı 1. inci sayfada _ \'c cnciinıenler ::ıçinıini yapmı~lır. rleıı H.onıannı, .\Iacarisian \'~ Finliın-

Devlı Telgraf gazete. i, IIıtlt•J''in İC!riııin artan bir ni beti'.! ktıllanılmı..; İki vıl içi:ıde 1ilen azanm haiıra~ını ctiranı harp ilim eclilnı!!,;iııi i:-ıtediğLıe 
mııreŞaı Peten'den bir milyon fran- olma~ıdır. Bu t:ı~,rareleriıı tPk~if edil- taziz mnk,;:.ıcEyle ay:ıkta bir c!al:ik:ı c1dir.olnn haberi bahis mevzuu ecltıı.·~k 
sız i~çi,.,i istedİğinı, ancak 7:i lı·n k·- mi~ ııtef;İ, hazı \'apurbrı yakmak w:.\'a ihtiram :-ıiikütu ppıldıkt.1n ~o 1~·a, şöyle diyor: 
~ı tenıin eylecliğinı yazmıü:tadır. batırmak imkfııııııı \' rıniştir. Son ıliiı't büytiklere tazim 'telgrafları ı:ekılmtf;- cBiz bu m(>mlekctlcrl(l harp h:ılin·l~ 
Btınl:ırııı çoğu i~g-al altındakı nıııı - a\· iciııde •lOO k:ıclar mih\'er \'a)Junı 'tir. Kongre. yarın :-;aat 1 O ela tekrar olalım wyıı olmıyalını. Onlar JıizinıJ,. 
t:ıkndan temin ed lmi:"t:r. Fr1n~adn. b:ıtırİlmı,tıı'. toplanae:ıklır. hnr)l h:ılindedirler. 
kı i-tıh alfıtııı da ik• mı.fol<' çıkarıl- .\!alta. :~ (A .• \.) _ R~,,mi . ıırett Azıı.rn gar j.?'azino-uı~clt~-~ Falih l\luh~ııTir yazısın!ı ı;ii,rll' d~v:ım (•t-
ma. ı ı,.,tenmi~tır. lıi!dirilcliğiıw göre. ba;ı:ı diismaıı t:ı~'\'a- Rıfkı Atııy tarafından hır og-le Y' - nwktNlır: 
• Tıl\'mi,:;in Fnrn:>ız huduclıınılal ı pleri pazuır abahı .\!alta acıkla ·ın.lrı meği wrilnıi~tir. Öğleden ;;onı a sn- c Harp iltııınıın lehinclr ,., :ıle.ı hiıııle 
muh~biı-i ele sunları ''azınak'adıı-: göl'iilmü~;;e el<! Mı; bil'i sahili ::ı~:ım:ı- at l;) ele enciinıeııler tekı'nr tııpla:ı - siiriilebi!c>rek delille~· \'ardır. Fakat 

«Sıkı .lll'ettc kont;·ol eclıleıı ha - mıştlt'. Daha ~oııra bir veı•a :!d dii,;- mı~laı· ve. a·ıt 7,5 a knd:ır niesaileı·i- g-öz üııiinclr tutulması 1:1zım ı.;~len esa~ 
herler, h11dudn geç gelnH'lde<lir. nıan ttı\'ynre~i :ıcb ii7.e!·iııcl~ uçmuştur. ne clc•,·anı elmişlenlir. Yarın, Tia:-ıın lı ııokt:ı :arihtir. IJii~nıana nıukav~·nwt 
Ka.abaların ek;;erisinde halk•ıı hal'p Bunların keşif uçuşu aplıih zanııcdil- hirliğ'i nzalun şerefine nı:~thunt etmek \'e Alnımı haı p nıakiıı~sini Wl''.t
ıiliilf'ri abidelerı iiııiinclc ihtir:mı ılıı Tayyare.re karsı kornı:ı Jıntal!'\'aları umum nıiicliirii ele bir ak~nm zıynfı'li ra ugratmak için en fazla ç:ılı~aıı rnlil-
ı·ıı hrı Y::tptıklnn öğrenıJmı~trı lııı tan·arclere al 0 s :;c;mı~Jardır.. \·ercet'klİl'. [('lfjkinıiz bizden lıir talepte bulunmtt.'i· 

1
... . ' . ELH. AMRA SiNEMASI- 1 ~u:;·ii~r~wıe~~t~:~ı~; ~~~~~~:~ı~:~ l~~~/lil~~i 

il' hnrp halinde inıi~iz gilıi nıu:tmde . ı ı·tı11ektedir. Harp il:lnı mevcut vakı:ı
ları s:1<lece mııııtıkı b!1· :-;ekilde tanı -

1 B U G U•• N maktan ilı:ıl'~t olncaktıı·." lngili?. hii -
klım~t: l.ıu me~clt> hakkında clıımiıwon 

l l 
l:ırln \' Amerika iie giiıii::;nırktedir. 

Bütün di.invaca alkışlanan YC sevilen iki n1eşhur ve scvinıli kahkaha n·a ı 

LOREL - HARDİ nin birlil·tc K:ılıiı~~·~·ll.~~) ha~-1~~ sark ttlı-
Çevirdikleri Türkçe Sözlü 

ACEMİ AŞIKLAR 
Aynen JIATBliAT U. ı'ıl. JIEJILEI~ET JUR.YAL/ 

C'ıımartc:;i ve Pazar: 10..15 - 12.30 - 2.15 - 4 - 5.4ö - 7.30 9.15 de 
Sair günler: 1lk ucuz matine 2.15 - 4 - G.15 - 7.30 - 9.15 de 

Fi.lınini takdiın 

cdçr, 

liı!i: ' 
Librnda Tolırukl:ı biiliin ke,;im\c.~·dc 

clfümı;ıı topçıı,:;unun :ıte:i h:ıfif stm.t
nzalmıstır. Bir italyan. kc if kollan 

mız tarafiııdan esiı- eılilmi:-;tir. Huclud 
bölg~,;inde toz fırtına:-ıına · rağnwn 
clii. man ke:>i f kollarının faaliyeti hafif 
.suretle cbha fazla olıııu~!tıı'. niz!m 
Ravn. ke.'if kollarımız h;ıı. çok nokıa
da düşmanla temasa gecmiı;; \'e düşma 
na kayıplar kaydettirmi~tir. 

Lo,; Anjelos, ~ (A.A.) - Si\·il po
li» memurları re,sicumhur Ruzvelt! ıı 
en kliçük oğlu jhoıı Ruz\·"ltin Kalifor 
njyada · Koroıı:ıcl:tki e,·ini muhafaza 
altııın alnıı~ltmlır. jhoıı Rıız,·elt karı.,ı 
ve 16 aylık çocuğ-u ile bu evde ikamet 
elnıektc:dir. Bu teclbiırin alındığı, ma
halli gizli polis :-1eı·vi,;i ~efi tar:ıfıııılan 
h ilcl i l'ilm iııti ı'. 

Poli~ anıil'i, rocuğıın kn<:mlnrn:ıııa 
fl'sPlıhü.~ eılildiğ·i h::l :tında lıir haw.· 
dolasıp dola~madığııı:ı ılaiı· :;onılnn biı· 
suale cev:!p \'~rmemis \'C c,·in p~ııç~
l'('llın·ini gö1etledikl ri .::ırada ~·akala -
ııan iki ki1)iniıı b0 :; 0 r g-iiıı haıı~e mııh
klını edi ldiği1ıi ,;ii,\'lenıitjtiı·. 

AYustralyanın harp 
hazırlıkları 

Loııdı·a, :3 (A.A.) - A vıı;fr:ılya. 
nııı Erit:ınyadıtki nıiimP.-;sılı bt.gUıı 
lıiı· ht>y:ınatla huluııanık denıi-.tır 
kı: 

- Avııstr:ılyaııııı h:ırp ı<:iıı h:ızıı· 
lıklan ı;ok ilerlenıi'!lil'. Anı~trah·::ı 
:ı,;keı·i bakımdan hıı kadar kııv\'rilt 
olmamı;;tıı·. flugün ol'duda •li'iO bin 
A vustrıtlvalt hizmet etme kteılıı· .• \1 111 
hiııımat ·islilısalatı harlıiıı br~~ııHlaı: 
lıerı 20 mi~line cıkmı~tıı'. Bu ı~tıh,,nl 
60 misline cıkaraktır. A\'lı. frnlyn -
nın htı\'H orchı:u mevcudu GO biııılıı 
\'e het· gün de :ıı1.ınaktadıı·. 

Avustralya Pa:'ifikte sulh i;ıtiyor. 
Fnknt harıı pntlıu·Mıı karı)ı ko~·ac·nk
tır Ye buna hazırdır. 

Ronıanvadaki Y'ahu<li 
İşçilerin vaziyeti 

Biikreş, 3 (A.A.) - • reşredilen 
bir kararnameye göre, ynhudi işçiler 
bundan böyle çıılıJırılmıyac-aktır. 

Şı•ldn .·iva:-;i nıi.lsa\·iri Aı.ıe•ü:ılı C-e\·-
mi~ deııiistiı· l:i :· · · 

- fi iı;cli Çiııi ile Ynnnnn :na~m
clakı hudut \'nziyetiııi bizzat teftiiı 
(•ltını. nti.vle hir hiicumu durdmm:ık 
için Çin lıiitiin tecllıirlcri almgtır. 

Aln1an ~laliyc ı razırı 
Sofya<la 

mali,\'<' 
.o.;alıah 

mali~-~ 

Sofya, :l (A.A.) - Alman 
nazırı, elcilerle biı·likte bu 
8ofya.rn ğelmi:-? ve Bulırnr 
nazırı \'l' ı·ic:ıli tarnfından 
mıstır. 

k. r. ılım-

ANADOLU ................... 
Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 OK TEM 
-::--

Umum! Ne,riyat Mfldtırtı 
HAMDI NUZ!fET ÇANÇAJl 

-::--

Ah Yıllıiı 1400 Kr. one : s A,.ı.tı soo · 
Yabancı memleketlel'Q 27 lira 

-::-
idarehane ı ikinci Beyler Sokak 

GÜNDELiK TAKVİM 

1360 ŞEVVAL 13 

S. D. 
Sabah : 6,34 
· ile :11,58 
lkiadi ;14.45 

EVKAT. 

Akşam 
Yatlı 

ı ••• k 

8. D. 
17,04 
18,37 
4,53 


