
Nüshası her yerde 5 kuruştur 
Türkiye - Afacaristan arasında TELGRAF: ANADOLU - IZMİR PAZAR 

TELEFON: 2776 
9 ADRES: ikinci Beyler ıokajiında 

2 nci Teşrin ANADOLU ırazeteai idarehaneıi 
1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

Neıredilmiyen yazılar geri verilmezi 
Günü geçmiş nüshalar 25 kuruftur. 

31 iNCi YIL 

No. 8697 Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

AnJ.-nra, 8 (Husu•i muhabirimizden: Telefon-
1-s) - l\Temleketimizden lllncnristana pik <!emir 
Ye çelik ihracı mıık:ıbılinılt• lıu menılehtten de
mir ve çt•lik mamulatı ithali hususu-ıda Ank:ıra. 
cin yapılmakta olan tenıa•lnr:ı clevnm olunmnkta
clır. nıı temaslar ~-3kında neliceleneceklır. 

lhtikarla mücadelede 
yeni tedbirler 

----------------- ""\ 

1 
Kauçuk, çuval, kanaviçe ve çay yüklü bir tren ı 

Basradan hududunıuza doğru geliyor 

Darlığa sebebiget verenler cezalandırılacak 

f ' ATATÜRK 
İHTİFALİ 

Yarın lzmir, Karşıyaka 
Halkevlerinde 
toplantı var 

Yarın, EbPdi Şef Atalürkün 
ölümünün uçuncü yıldönüınü

Ankara, 8 (Huıuıi muhabirimiz· ler vardır. Muhtekirlerin ve mal ıak- dür. Bu münasebetle Ankara 
den: Telefonla) - Ticaret Vekaleti lıyanların bütün mallarına da dev- radyoıu hususi bir program tat· 
ihtikarla mücadele için yeniden ted letçe el konulacaktır. bik edecek, yurdun her tarafın
birler almak üzeredir. Vekaletin Ankara, 8 (Huıuıi muhabirimiz • daki Halkevlerinde ihtifaller ya. 
Yaptırdığı tetkiklerde memleketimiz den: Telefonla) - Memleketiıniz pılacaktır. Şehrimiz Halkevinde 
de her çe,it malın mebzulen bulun. 
duğu teıbit edilmittir. Yalnız bun- için lngiltere, Amerika ve uzak şark yapılacak ihtifal töreni için ha-
ların bir kıımının apeküli.ıyon mak· memleketlerine yapılan aiparişlerin zırlanan program şudur: 
aadiyle aaklandığı anlatılmııtır. Bu hepsi de Baaraya gelmiıtir. Baara • ı _ Saat 9,05 de C. H. P. Vi
nun önüne aeçmek için Ticaret Ve- 1a bulunan bu malların memleketi-• layet idare heyeti azaaından B. kaletince yeni bir kanun layihaaı ha mize idhaline derhal b&tlanmıt ve 

d 'h ·k· 1 d k k Rahmi Balaban, Atatürkün 0 zırlanmaktadır. Liyiha a, ı tı ar I ilk tren külliyetli miktar a auçu , 
Yapanlar, mal ıaklıyarak fiat yük • otomobil laıtiği, çuval, kanaviçe ve gün, 0 saatte öldüğünü kıaaca 
aeltenler ile memlekette darlık tev· 'ı çay yüklü olarak latan bula hareket anlatacak v!e hazır bulupanlah 1 
lid edenler hakkında tiddetli hüküm etmittir. -Devamı 3 üncü aahifed.,_ 

ı·~------==-----~;... 
Binbaşı Atly'in beyanatı Sovyet Süvarileri Ruzvelt salahi

yetini . kullandı 
Amerika ayan 

meclisinde Sovyetlere göre r "' Almanlara göre 
Ödünç vernıe ve kira

lama kanunu 

Sovyetlere yardım hu
susunda da tatbik 

edilecek 

Alman yanın 
Yeni sulh te

şebbüsü 

Viyanada sulh konfe
ransı toplanacak 

Almanyanın, yeniden ıulh te· 
tebbünde bulunduğu hakkında 
haberler vardır. Londra radyo
'"• Almanyanın artık harbi ni
hayetlenmit farzederek Viyana· 
da bir konferanı akdi için ha· 
ı.,.Jıklar yaptığını bildirmiıtir. 
8., konferansta, artık ortada me 
•ele kalmadığı çin mücadeleye 
devam etmek iıtediii takdirde 
ll'ıeıuliyetin lnıriltereye ait oldu
iıı ilin olunacaktır. 

Şinıdiye kadar ıulh tetebbüıü, 
haberlerinin bir çojiu a11l11z çık
ltııttır. Bu aebeple, bu haberlerin 
~e kaydi ihtiyatla kartılanmaaı 
-ı•nıdır. 

Rusyada yaoı-Harpten ayrll
mak olamaz 

Kongre devamlı sulh 
istiyor 

Kabul edilen mühinı 
kanun 

Ticaret gemileri silah
lanacak ve muharipler 
limanlarına gidecek 

Alman hareketi lan mitinglerde Mağlup düşman 
akamete uğradı ~Sovyet nıareşalları ha- takip ediliyor 

::;; zır bulundular 

1 

1 

l ... 
Sovyet askerleri • 

Rus . Alman harbine dair bugün Diğer cephelerde de Sovyetler, Al-

Kalinin şehrinde sokak 
muharebeleri oluyor 

---oOO'---

lngilterede 
Tank ve top imalatı 

Londra, 8 (A.A.) - İngiltere le
vazım nazırı Lord Biverbruk, bir nu
tuk söyliyerek geçen hafta İngiltere. 
deki tank ve top fabrik:ılarında ima
latın eskisine nisbetle .beş misli faz. 
la olduğunu söylemiş, Rusyaya ve in 
giltereye yetecek mikhrda imalat 
i~in işçilerin fazla çalışmaları lazım 
geldiğini bildirmiş, zafere olan itima 
dını tekrar etmiştir. 

1 t>AR i.Tl.E.R 

pek az haber g0lmişlİQ". ., man taarruzunu nisbeten tesirsiz hale B " . • 
llloskova şimalinde Kalininde l\Ios- g.etirdıklerinden :.\loskova, daha uzun ayraga saygı 

kova cenubunda Tulaya kadar harekat zaman Rusların elinde kalabilir. Zamanla eakimiı, kenarları püı • Maretal Şan . Kay - Şek ve refikası 
durmuş gibidir. Şimdiye kadarki ha- Şimdi de çamurlu halde bulunan yol- külletmit, yırtılmq Jba~k aımak, Çung - King, 8 (A.A.) - Mareşal 
reketl~r daha ziyade tabiye hareket- lnr ve araziden dolayı mecburi durak· milli vicdan muvacehıinde bir auç·ı$ank _. Ka:,: • Şek ecnebi gazeteler 
!Rri olmus olabilil-. lama devam ?decektir. tur. Bunun reımi bir daire tarafın· muhabırlerıııe şu beyanatta bulun • 

Mo~ko~ayı en ziyade tehdid eden Sovyetlerin bundan istifade ederek dan yapılmaaı iae ıuçu katmerleıti- 1 muştur: Volokolomsk istikametinde Rus kuv- bütün cephe boyunca tak~iye maksa- rir. Bahribaba parkı civarında gör· - Harekat teş~bbüsü yakında Çin 
vetleri, Almanlara taarruz ederek 6 diyle mühim kuvvetleri ve silahları dük ve müteeuir olduk. Bayrağa! lilere geçecektir. Galip geleceğiz. Te 

Kırınıda bir süvari tü
meni imha edilmiştir 

Alman planını Papalık 
teyit etti 

Fakat haberin kClgdı 
ihtiyatla telakkisi lazım 

Nevyork, 8 (A.A.) - Alman pliı
nıı~ııı. büiün dh1leri ka;ldirmak 'Ve 
onun yerine n'<lziliği koymak olduğu 
na dair B. Ruzvelt tarafından yapı
lan beyanatı, dün papalık teyit et -
miştir. Papalık radyosu, gayet emin 
bir kaynaktan öğrendiği nazilik for 
mülnü neşretmiştir. Bu formül şu -
dur: 

kilometre ilerl.emiye muvaffak olmuş- zayıf görülen mevzilere ır.eti4-melerini aayrı i.tiyoruz. ı cavüze karşı koyan ittihat ve iş birli-
------·~R~a:,:ı:l~y;.::o~ı~•:,:z;:e~te:,;•i;.;•_ı•ıordır. - Devaını 8 iincil Sq.hifede - ** ği, gitgide artmaktadır. 

Führere, onun ili'ıhi vazife>ine, o
nun ülühivetine iman ederim. Füh
:er2 hizm.et etmekle bizzat Allaha 
hizmet etmiş olduğuma imanım var
lır. Alman kanının yaratıcı kudreti
ne inanıyorum. Alman milletinin ,.e 

- Devamı 4 ncU Sahifede -
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Denizaltılarda Hayat 

Atlantikte denizaltılar 
nasıl çalışıyor 

SPOR 

Lig maçları 
Bugün Alsancak . ahasında ligin 

üçüncü hafta müsabakaları yapılacak
tıı·. Birinci maç, Altınordu ile Kar
şıyaka takımları arasında olacaktır. 
Bundan birkaç hafta evvel şild için 
avııi ş:ahada karşılaşan bu iki takım 

(Şehi'rve Memleket Haberleri). ~clAkk 

Ekmek iyi çıkarılacak Otelde hir gece 

ucum azır ıgı - enıza ıcı ıgın ırıncı şar ı kibin? kar~ı gösterdiği __ mevc_udi~:et 

\ <Ta dt"ısen balık - HO metrede ölün1c intizar saye_sı_n~~ a~ f?rkla .~aı:ıup ectıım'.ş~e 

---------
Fiat mürakabe komisyonu 

fevkalade bir toplantı yautı 
---·-------

r * * * l gGzel bir oyun çıkardılaır. Bilhassa 

1 
H ·· h } " D · }t . } " h' · . · t _ Kaı·şıyakaııın genç takımı kuvvetli ra-

i n •. de, atı ıçın uma! \'~rıcı bır oyun çıkar-
~ 'fJl-'t- ..J mı>?tıı-. Şeker satışları ve kömür fiati üzerinde 

ı k . karları !:'ilİ" süpüt·me:;e temizle- Bu itibarı:, bugüıı. bu iki rakip ta- .d l l l dı Atlantik muhaırebesinin ağır yükü ce ı ,, ,.. kım arasında yapılacak olan ma(.'. ala- yeni en {arar ar a 10 
lııgiliz harp ve ticaret g mileri miiret- mek bizi çok uğra~tıracak. Bu hava- k:ı tı.\·,·ıııclıı·,·ıcak \'e ze\•kle t.·ık'ı'ı> ~,ı,·- la m·· k e 

1 k b ·ı h'' · " Vaıı· mııavını Ekrem Yalçınkaya, vakte kadar yapı ' 11 uza ere v tebatının .sırtında ise, zahmet ve ıM- da düsmana rast asa ı e ucum mev- l"tPkt.!ır. 
1 ;:tkkatın büyüğü de Alman denizaltı- zuubabs tolmnz. kFırtınanın 

0
dki_nme:;ini İkinci ma'' ·, Gözkııe _ Ateş takımla- dün çarşıd-a vilayet fiat mürakabe tetkiklerden, kömü~cü erle diğer ala 

1 1 d d bekıem"k en b·ıs ·ı ç•ıı·e ,. " t tb'k kadarlard-an malumat alındıktan arının omuz arın a ır. ... ' ' ' ' J • 1• rı arasında yapılacuktır. Yeni sezoncl:ı, komisyonu mukarreratının a ı . ' k'l b ıı·ı 7 5 kuruş kömu··r fi 
Filhakika haftalarca Atlantiğin or- 48 saat sonra, hava açılmıya bnş .t- ş·ı l . · . . k . . . . , k.. sonra ı o aşı • ··~ 

d D . . .. ·t" h' ı: k" "kli.i Köpük- ı < \e knııa maçlnrıncla ıkı defa at- tarzını tetkık etmış ve bılha~sa o - atinin muvafık oldugu anlaşılmış ve 
ta ıııda dfü;man arıyan Alman den;z. l ı. enızındus tu akaopoıpmuıız111.ı -o··ru'"n- s.ılasan bu iki takım, h~r iki ma"t:ı da k t 1 d 

it 1 d h t d · · b' t hl'k " 1 .. · " mür, ayakkabı, kumaş, ~e er ~m 1!'!- artırılmaması husu,;un a yeni ka -a ı :ırın a aya aımı ır e ! e er _ara_~ınk .. ılt lder":.s d ıı.mu··~':.ı·t lı 'ı 'r atak ve seri o,·unlaı·ı ile seyircil t! ıe t B k 
içinde geçer. Bir taıraftan mevcudiye- rnesı muş u o . ugun an e ·'" ·· 1 b' J .. .. t 1 R (T.. ları üzerinde durmuştur. rar ittihaz olunmuş ur. u arar-a 

h.. h A bekrvoruz guze ır spor gunu vasat ı ar. u.,uıı Yapılan tetkiklerde bazı bakkal- aykırı hareket edecekl.~r hakkında 
t ini dü, mana -..ezdirm!!mek, diğer ta- ucDum ·- aı't·aslı .• v bı"ı·ı·ııı.cı· .. ~ cı·ı·tı .· Alsancak "ahasında. cereyan edecek kt D - t ft 
rattaıı hücumu yaptıktan sonra yaka- enı:;a tcı ıgw :; ol h 'k' 1 hıısıı !arın dükkanl-arında şeker bulun - takibat yapılaca· ır. ~ger ara an 
l aıımamak için kaçıp kurtulmak endi- ATAKLIK ! . :ınt' er 1 ~! mfçın ~a a~~\ ayrı h . - matlığından ~atmadıkları ve bazıla- eskiden beri şeker satlıgı halde ~im-
~si ve hepsinin fevkinde olarak düı'l- Taliimiz yaver. Öyle yemeğin i henüz ;ı_re 1 0 ma · u ~ra r, a a ·a ve ~j e- rının müşterileri için az miktarda e di şeker satmıy-an veya sa~mak ıst~
man avcılarının takibine uğradığı za- bitirmistik. dalma kumandası ver.lrli. can uyaıırlıracakları muhakkaktıı. ker bulundurarak yarımşar, birer ki miyen bakalların da leczıyeleri cı
nrnn denizaltının yanınctn patlıyan su Ufukta· görülen dumanların ~arpten • lo !-lattıkları görülmüştür. Bazı ba~ hetine gidilme,;i muvafık görülmüş
bom.b:ılurının ölün.1 8:~çaıı cl~hgeti _en gelmekte olan bir k. o~voy ~ıcıu~u .d'":.: Zabıtanın muvaffakıu--tı kalların şeker satmak istememelerı- tür. 
metın olanların bı!e asabını tP.melın- hal anlaşıldı. Komo~ ~ok_ku_v\etlı ?ı. U nin sebebi kendilerine az kar kalma Ayakkabı, kumaş s~t~şlarının ve 
elen sar!'iar. surette :;.eri harp gemılerı hımayesın- 'T ar'lla llla Yak, al'} rJ sın dan ileri geldiği anlaşılmıştır. gıda maddeleri fiatlermın fiat mii-

DenizaJtı gemi:'liniıı zaten ruhu ~ı- de gi~~yord~: .. ~u muhafazalı kon':'o~ ' " ' ' ' ' Kömür satışlarında komisyonca tak rakabe memurları tarafından sıkı 
kıtn kasvetli bölmeleıri fçind<.> temlz yun ı('ın~ su:ru~e saldıra.~ kurt gıb. yarı yarıya azaldı dir edilen 7,5 kuruş fiatiıı kömürcü- bir kontrol altında bulundurnlması 
h:ıva teneffüsünden mahrıım kalmak dalmak ve bır an lereddud etm!!mck • • ler tarnfından az görülerek bazı yer kararlaştırılmıştır. 
\>.! hele tiryakiler içiıı sigarasızlığa r.ı- lazım. _Ne o!u~·sa. olsun ataklık den.~z- Şehrimiz Emniyet müdürlüğü, suç- !erde 8 kunıştan ~atı.· y·apıldığı an- Diğer taraftan !st~nbulda çıkan 
hammül etmek biivük bir azap tı>.-;kil altıcılıgın bırıncı şartı. Dalarak rlıı'l- lara mani olacak gü_zel tedbirl?r alm~k- lasılmı.-tır. Bu gibiler hakkında milli ekmeklerle İzmirdekı furunlarda i
!'der. flütün sefer esnasında rahat hir mana doğru ilerliyoruz. t~dır. ~-ık sıJ, ~ehrın_ muht.e!ıf -~en~~~: korunm•t kanununa av kırı hareket mal edilen ekmekleı· :arasında renk 
m·ku kim,.;ev~ nasip olmaz. Hücum umukunda yarım saat kadar rınde ~uphe edılen kı~~elerın uzeıl,-ı '. suçund~n derhal takibata ba~lan _ ve pi!jkinlik cihetlerınden mühim 

· ller nn tetik Ustünct<.> hulunmak gittik. ~'ukarıdıı neler olııyor? ::\Iec:- arau~uı~ta, b~ılunan sı!ahlar al_ın:ı-ıa!, mı. tır. Haklarında zabıt varakaları farklar bulunduğu a~ılaşılmıştır. İs. 
nJ('Cburiw~ti istirahate fırsat vermez. hulat. içındeyiz... Yalnız kumandan k~ııdılerı Adlıyey~ verılmekte_?ır· _Son tutulmuştur. tanbuldan tedarik edıleıı ekmek nü
J{ışın Atlantiğin ~1kin haline hemen arasııra P:.eskopu silriiyor. Süratle 15 ~a~mın~:ı b~ı ~ecl?ırler ~uçlaır u~rınde Çaı·sıda diğer maddeleri11 satı~la- munesi tetkik olunmuş, lo~rak mah
hi!men raslanmaz ct.enizaltı gemisi metreye ı_nerek lam yolu verdik. Bu ı:vı te'4ırlerın~ gost_ermı~ ve _yar.ıl.a_ı~a rı üze~·inde de tetkikler yapıldıktan sulleri ofiıd, belediye ''.e _ ıaşe mü -
clii~man gözetlediği zamanla~· eks·~ri- hareket. bır _muhribin altından geçmek vak'aları, .Hızde vO nısbctınde ,ız,ıl - sonra fi at mürakabe komisyonu der dürlüğü nezidlerinde vılayetçe te -
rn ,;u ü~tündedir. mecburıyetınde kaldığımızı V"! artık mıştı~-. hal fevkalade, bir toplantıya davet şebbü~lerde bulunulmuştur. _. 
• Binaenal.eyh ona fırtınalarııı -:;<ıh- kon".oya sokulduğumuzu anlatıyor. S~n hafüıcla 1'. ~ıçak, 1 tabanca, 1 olunmuştur. Belediye reisi Reşad Yüzde 95 randımanlı ekmegın tz-
landırdığı dalgalal' üstünde <lurup !in- Makıneler tekrar ağır yola geçti. Tor- demır muşta, lşıijlı basto~, 1 kam~, Leblebicioğlu da vilayette yapılan mirde daha iyi ev•afta çıkarılması 
lenmeden ('a]kalannrnk mukııdderdir. pil kovanla.rıııa hazır ol emri verileli. ı_ ustura, 1 han({er olmak uzere ~~ ".1- bu topla:ıtı.va iştirak eylemiştir. Geç için tedbirler ~ılınacaktıl'. 
Artık Atluntikt.e kıs hüküm :-ıürmiye Pereskop bir cl:ıha yukarı sürüldü. !ah toplanmı15, taşıyanlar Adlı.\ e~. e 000, ____ _ 

baslamıstır. Bahusu~ Amerikan nak- Akabinde iki torp.l biribfri peşinden sevk.o!unmuştur. . 
Jivatının geçtiği Şimali Atlaııtikte kar kovandan fırladı. Herhal<le lıer! : fiıı . Sılah ~ıraıımı~~ı~a .. de".am edılecrk
f;rtınaları ve tipiler birbirini takip .ot-' b?yü~ ~-ir gemi olduğuna lıükmf!ttik. tır. ~mnıy~.ı muduru )lıthat U.vırueu 
mektedir. Şımdı suratle oradan sıvışmak gerek- takclı r ederız. 

RIR HÜCllıll H AZIRD!t.l: tir. 50 metre •l~ıri!iğ<.> doğru si.iıatl'" ---0001---

Tütün Piyasası 

Otel kapılarının birinden öbürüne 
çekirge gibi atlıyoruz: 

- Yer var mı? 
- Yok!.. 
- Yerde yatmıya da hazırız! 
- Maalesef; yine yok .. 
Endüstri mecmuası sahibi Pertev 

Endüstri melul melul yüzüme bakı
yor; be~ içimi çekiyorum .. Ankara
da sabahçı kahveleri de yok., Matbu 
at kongreıine gelmiş olmanın çile -
sini acaba nasıl dolduracağız, diye 
şimdiden tahmine çalı§ıyor ve ~u so• 
ğuk Ankara gecesini nasıl geçırece
ğimizi düşünüyoruz. 

Nihayet bir yer bulduk. Burası 
adeta insana romanlarda okuduğu. 
muz korku ve iğrenme veren yerle
ri ~ndırıyor.. Ağır bir koku, bu~
nunuzun deliklerini sanki müteaffın 
bir paçavra gibi tıkıyor. fğri büğrü 
merdivenler .. Acı acı sesler çıkar~ 
bir zemin.. Bize gösterilen yer; eskı 
bir cezaevinin dar ve pis odaların 
dan birini hatırlatıyor. Duvarlara 
baktım ve titredim. 

Sıvamaca tahta kurusu cesedi. 
Anlaşılan burada, şark cephesin

de olduğu gibi, müthiş muharebe 
sahneleri geçmiş .. Tahtakurular_ı, or 
dular halinde taarruza geçmışler. 
Belki sivrisineklerden paraşütçü 
kafileleri de indirilmiş ve buraya dü 
şen zavallılar, daha Jk hamlede yere 
serilmiş. 

Tavan bize, sanki bir müthiş sev
kiyat merkezi hissini veriyor. Gece 
Yarısı insan etinin kokuıu yükselme , . 
ğe başlayınca, tavandan aşagıya 
doğru belki de yağmur halinde, bel· 
ki de duvarları tuta tuta düşman 
(tahtakurusu) dalgaları inecek. 
Artık kaza ve kadere boyun eğ

mekten baıka çare yoktu. 
Pertev Endüstri fapkasını çıkar· 

dı ve asacak bir yer araştırmağa 
basladı: 

:.._ Ne yapalım -dedi- yanlış mes· 

Bır Alman tahtelbahirc-bi, kış sefe- iniyoruz. 
rinin mesak ve mezahimini sövle an- Beyııimizrle nı bombalaı·ı p:ıtlamıyıt 
!atıyor: · · · b:ışladı. .. El~_1< 1 1· 1~ lamb:ılar:rıduıı biı: 

.Bornovada 
Tohumluk buğdaylar 

tevzi edildi 

!ek tutmuşuz. 

B••t•• ı• 1 ••b bazı - Peki, ne yapacaktık? U Un Jrma ar mu ayaa r• - Ankaraya gelip otel işletecek· 
c940 yılı birinci kanun ayının iik kısmı ·ondu. Bolmelenfo el fenerJ.en 

giinlerindeyiz. Groenland açıklarında. kullanılıyor. T,ekn~d" ~ı7:ın~ı . :ırnııt
dolasıyoruz. Bir düşman karakol ge- yor. Merak ''C ueyecan ıç!na<.'yız.. . 
ınisinden k!ıçınmak ve izim:zi ona belli 60 METRE DER/ ,VUl\.Ti·; OUİ- Bornova ırnhiyesindekı çiftçilerin 
"tmenıek için daldık. 1 MÜ BE?-L.r;;r/.'): ihtiyacını kar'iılamak için tefrik ecli-

Onu bu suretle atlattık gcıı:imizde Kısa bır fa~ılndan ~oı~,·.1 ;;,ı b')ml1a- len 20 ton tohumluk buğday, nahiye 
bıraktığımız sırada ufukta~ dumanlar\ larınm korkı.11~1; i.nf~lfı 1{•aı ıyle tek_rar ~·e gönderilmi~. çiftc;iler_imize dağı. 
belirdi Bunları bir müddet takipten sarsıldık. AKı'~tımı7.ı~ı ~·.t!ib~tıgını tılmıy~ı başlanmıştır. lkınci partirle 
,;onra ·vetismiyecegimizı anhyan ku- bhi:sl'l~dliyoruz. )l •tdn::t ıstt• bu :uıl:ırrl:ı gönderilen b tohumlukkların tevziine 
manda~ ilk. avı kaçırmamak için su ii;;.. e ı o ur. . de derhal aşlanaca tır. 
tiine . çıkıp pe. )erini takibe karar 60 metr'd<:!,:.:~. Alt!n . •• ~ l ı •l e rııılık Çiftçi mallarının korunması ıçın 
vnrdi. · bi: m.etrdeıı _fazla Am:ıı . ı ı;e cl~em- çalııımak üzere kanun mucibince 

Etraf karaıı·ır kararmaz su iist iine mıyetı var. Bız ele meza1·~ı'l. d.en~~aı- kurulan komisyon, faaliyete geçmiş 
çıktık. Hiç göstermiyoruz. Dizel mo- tıcılar~ katılırız. Vatan ~gr~n<la ule!ı ve halk, bu hususta tenvir edilmiHtiı'. 
törleri tam yolla çalııııyor. Düşmanın J\tlaııtık k8:h~·amanla~ı lısl~r-.:rı! geçe- Çiftçi mallarına znrar verecekler, 
peşindeyı'z. Altı saat takipten sonra rı.z. ~af?~ ıçın fed~karlık. ıster. T~r- ı;.iddetle cezalandırılacaklardır. 

()Iüınün sebebi 

lıkları•y)e me~nu) bulunuyor tiksirdenbire otelin ismini hatırla -
~X. dım .. Burada, o ismi zikretmiyece -

Ti.ili.in piyasasının bu seneki açılı- lün kumpanyaları, inhis.alaı: ~dare - ğim. Çünkü siz de, böyle bir delige 
sının birine·, kanunun on be~ine ka- ~ıta,;i_;le tiitü:ılerin \'az~yet~nı te~ - otel, hem de ( .... oteli) isminin ve· 
dar uzama~ı muhtemel olduğunu kik ettirmektedirler. An~erıkaıı u - rilmiş olmasına köpürecekıiniz. 
vazmı:tık. Ankaradan haber aldığı ti.in kumpanyaları, ellerındeki t_ü - , Bu hallere, biz başka şekillerde 
;nıza göre, hükumetimiz bu seneki tünlerden mühim kısmını Amerıka- de rastgeliyoruz. lzmirde gelen ge· 
tlitiin mah~uli.indeıı dııi memleketle. ya sevk ve ihraç etmi15l~rdir. Fa - çenin hemen köşe tutarak çif yaptı
re satılma-ı mümkün olacak miktarı kat bir kısmının da •evkıne calışıı - ğı bir sokak vardır. Bu sokağın adı: 
lcsbit etmek üzeredir. Ameı ikan tü. maktadır. Maamafih bu gibi tütün- (levan ta sokağı) dır. İdrarımızın bll 
tiin kump-anyaları, inhisarlar ,dare- !erin miktarı pek azdır. kadar kerametli bir marifet olduğu· 

.~i, Türk tütün limited, yerli ürünler Bu sene tütünlcrimizin nefa,;eli \'e nu ancak işte o sokakta dürünebilir
~irketi, Borovalı şirketi, Türk tiitlin azlığı sebebiyle İYİ fiate satılacağı siniz. Burası da ona yakın bir yer .. • 
ihracat şirketi ve diğ r firmalar, tü- muhakkak sayılmaktadır. Fakat isrni, ....... 

ooo Bazı duvarlara dikkat ettim: 

l{aı·sı\'~l l<:a H~ıll(e\' İ nde Büyüklerin resimleri ile dolu .. 
~ ~ Rastgele serseriler, sulu lioya, yıı.ğ Adlivede tayinler 

"' -
Karaburun :.Vlüddeiumumisi Ahmed 

\liİ mana yeti~tik. Ve önledik. Hücnrn pıllerı~ızın hedefı'nı buldu~~ııa k~nıır.. 
vaziyetine geçmek zamanı daha fazla . O gun su. al~ında kaldık. üece.v: lıek
vakit g{'çirmiye gelmez. Konvonynn lıyerek. su ~stune _çıktık. Sabaha_ kar~':\l 
etrafındaki tazılar ke~fedilirse eme- gene bı_r hucun~. fı~·sat~ ı>ld~ ettık. Bu 
ğimiz boşa gider. i\Iürettebat dalma sefer du~mana uc; to.ıy~_ı :;Lcctık. Kneıp 
yer!H·inde. Torpiller hazır. Santalta kurtulmamız r;ok buyuk zahm!'tlE>rı> 
çarhçıba ·iyle yanyanayız. Herkes ku- mal .?ld~!· .. .. .. . . . 
lak k.esilmiR, kumanda bekliyor. Çu~ku butun gun takıp edıldık Bom 

TAM İSABET: ba ya~muru _altında. kurtuluşumuz. an-
Elektrık makinaları işlemeğe baş- c.1k bır mucıı.e oldu. . . 

Jadı. Galiba kumandan ı:;u üstii hü- 80 m~.tı::eye kadar .ndık. Sabır ve 
l'tımu yapacak. Dakikalar saat gibi tahıımmulun, .h:yecan ve ıstırabı!1 
geliyor. Tekne birdenbire ~arsıld.ı. en son demlerını ya~~dık. .'!'~_kneye gı
Torpil atılmış. O esnada alfürm zı- ren ~uları yenmek ~çm . but~n. tulunı
li de boğuk boğuk çaldı. bal~ıı olanca kuvvetıyle ışletıldı. ~!a-~-

Ülgen Sinop Müddeiumumi mua\'inli-
Geçenlerrle )Ienemeniıı Çamaıtı ğ'iııc, Beyşehir ~Hiclclciumumi~i J:Iasan 

tuzlasında ~alı~an elektr,k • rııvnşu Kamil Özkent Karaburun mliddeıumu
:\Ichmct· Çıplak, ele!;:trik teliı.ı ta - miliğin'!, İzmiı· hakim namzed!erincle~ı 
n;iı· ederken cereya~.a k.qlllr>1ıs, de- Ahmed Orkak Tunceli müddeıumumı
mir cliıek i.izeri.1deı1 y<.>re ı:ıu~r".Ü~ liğine, Ömer Bızcali Doğu Be.vazı~ ~a
~~mi.i:ıt:.ı: Menı>mer, mü~cleiu,..,unı_ili- kim muavinliğine, Necdet Kalelıoglu 
gı,. !~mır .. ~emle ket. has\1luıne~ı~_e Terme hakim mua\'İn\iğine, Adana ic
ge.~ırılen oluye otop~ı yapı r.rak olu- ıra memuru Hakkı Balkanlı Men~nıen 
mun elckll'ık cereyaıoı'ld:ın mı, yok. tc·n memurluğuna tayin edilmislerclir. 
-.a düsmP.k';:en mi !!er: gc!:H!in; sor- ' · 

K:ırsı.1.'aka Halkevinde 2 ay devam lı boya, karakalem, taş baskısı, ~u 
eden ikinci daktilo kurslarına 25 ba- ve bu dememişler, asılları ile alakıı.· 
yan clc\'am etmi~ \'2 imtihan n~t.icesin- !arını tamamen kaybetmiş bir yıgııt 
de 18 i muvaffak olarak · ertıfıka :ıl- fotoğrafı, basıp satmışlar. · 
mışlardır Baktıkça insanın dişleri gıcırdı 

Kar>$ıyaka H:ılkeviııde amatör q·e- yor .. 
sim Ye mandolin kur,;ları açılmı!oitır. Herkes isim ve resim seçip kulları 

Fakir ve ha!4ta vataııclaşlann mua- makta serbest olursa halimiz neye 
vene ve tedavileri için bir muayen-:ı varır? 
;dası acılmıştıl'. Dr. Süloyman Çullu Uzatmıyayım: 
tarafıncİan her cumartesi Haat 14-16 Titriye titriye yataklara girdik 
arasında. Halkevinde ha8talat- kabul Pertev Endüstri ile helallaşıı.cak ~~
ve muayene eclil~cektir. dum. fakat daha hazin vaziyete du-

Tam yolla seri dalış yapıyoru:t. vol~a:~za r~m~:ak_ kaldı. _ ~u buyu~ 
Kule kaportıı~ı kapanırken top ~es- tehl.'.k-:Yı çok ~~kli_r atlataı ak gece.\ ı 
!erini de duyuyoruz. Anında on met ~u ııstun~e g~_c;ır~~k. 
reyi bulduk. Biraz sonra derinden .. Seferın ~ ç ~- n c ü h-af~~~~na 
bir infilak i itiyoruz. Kumandan ku- gırı~oruz. Bı~ dusman knıvazorune 
leden tam i abet diye :-;es!endi. Bunu attıgımız torpıl bo~a gitti. O da far
ba~ torbido dairesinden hurra nida kına :armamıs ~la_:ak ~i bizi takip 
Jarı takip etti. Yukarıda ingiliz muh etm<.!dı Ak~arn ustu agır {1ksak gı-
ripleri elbette bizi an:;orlar. 30 met CDe•am• Uçiincü ıahifede) 

mustu-: IJt nsi net. • c0siıııle Mehmet 
Çqı'la{~ın ölUmünlin ~lt!~it· 1\ <'Cl'"Y!l
nır.clnn ileri gelrliği ı,,:;t:t l'.li!nıı,;tir. 

l"ayinler 
İzmir Narlıdere köyü okulu eski 

öğr€tmeni Muhiddin Çullu Karaburun
Yayb köyü okuluna, Eceabad :seyy, r 
sıhhat memuru Basri Bostancı Kara
burun kazası seyyaır Sıhhat memurlu
ğuna tayin edilmişlerdir. 

lhtika~ SUÇUndan Halkevi, yardıma muhtar ilk. orta şecektik. Gözlerimi sıkı sıkı yurn . 
vaka}ananlar ve li~e talebe~inden 48 ine . 280 arled dum. Uyandığım vakit, tanyeri ağ•· 
., kitap te\'Zi etmi:-ıtir. rıyordu. Başımı çevirip arkadaşı~.~ 

lsmetpaşa bulvannda e ans ;;;atan ----------------1 doğru baktım. O da yerinde idi. Mu 
Yusef oğlu David ve ortağı Avramın lı baharatçı Davi oğlu İsrail, 15 ku. his yol yorgunluğu içinde, baş ı ınız· 
diikkanlarında esans bulu.ıduğu hal ı uşa s:>.tılan boyayı 20 kuru~a sata- dan neler gelip geçtiğini duyınaınW 
ele satışa çıkarmadıkları ve milli ko- rak i~tikar y-aptığı zabıtaya ihbar tık .. 
nınma kanunu hilafına harekd ettik edilmış ve -ıuçlular haklarında tan- Sağ ve ıalimdik çok şükür .. Du : 
leri görülmüştür. zim edilen tahkikat evrakiylc arlli- varlar yine, tahtakurusu cesed)er• 

Anafartalaı· caddesinde 1 !)!~ ~ayı- yeye \'eriımişlerdir. ile dolu idi ... 
redeyiz. Su bombalarmın infilakını 

lıeklivor ve gittikçe uzakla ı~'oruz. Çete reisi olduğunu tahmin ettiğim, '"'""' '-TAPOLYON Ordularının'"'"""'"'""'"""'""'"""'"'' B~na __ çok yakın bir yeırde az e~vel be-
Sa~t 23 dE' su üstüne ı;ıktık. yanıma ilk gelen ad_am, eline bir kılıç ! l' : nı mudafaaya kalkı~mı~ olan bır kadın 

Çimdik , 

---000-----
, anki hiç bir ~er olmamış gibi. Gü- alarak, sözlerime hıç ehemmi~·et \'er- : MOSKOVA BOZGUNU : rıturuyoı·du. ilk t h · ı 

verteye çıkanlar :-.gamlara, pipolara meden mütemadiyen: : g Etrafıma, bir şeyler daha görmek a Si 
sarıldılar. Hedke:ı pürne'.e. Gözcüler _ Dışarı, dışarı!.. i . ; ve öğrenmek için, göz gP.zdirirken, !ıu (" l J h't 
bermutad etrafımı gözetlemecLe. $aka- Diye haykırmaJ..i:.'1. devam ediyordu. #'11
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""'"'" kadınla gözlerimiz takı ·tı. Ondan l:ıa- ,~0cu <: arı dün tes 1 

ya gelm<.>z karanlıklar içiı:ı:den bir düii- o sırada bir Alman üzerime geldi YAZAN: Napolyonun Perde ÇEVlREN: Şakir Hazım na bir sevler ;;öylemek istiyen bk hal C(lı"ldiler 
man avcısı çıkabilir. Gafı) bulunmıya ve her haldi.! bir şey yapmak kar:l4'iyle Çavufu Burginyon Ersökmen vardı. ' · 
gı>lmez. Daha isin ba1Jangıcında~ız: geldiği anlaşılıyordu. Fakat herifi, ıı~- - 31 - Kadına doğru yaklasıp ve yerden Diin 7 - 16 ya-;ında ilk tahsil ça~ı~Ö 
~öbetler deği:ıti. ~lotorlerd-en . hırı fes aldırmadan göğüs!iyerek ateşın - Git be adam! Git buradan ala-ı ihtimali olan bir komedi o.vııamı.va bir şey almak i:4ter gibi yaparak lıic; daki Tül'k cocuklarının sa nm guı 
akimiil:itörler :;;arj~ ko ·uldu. $!1TJ me- kenarında oturan ve uzananların iize- yına git! baslamıştım. kimsenin duymıyacaR-ı kadar hafif idi. :\foaı·if miidürliiğünce alınan tf.ı~ 
sele~i en mühim i~. R~h.aU;ı .vwrdiya rine doğru fırlatıp yere yıktım. IX!yi'p dunıvordu. Ricamın ı·ecldedilmediğini görünce, bir s<>sle d~di ki: tibat sayesinde 750 memur, 100 k!.11 \ 

claireleıine uzandı. Emınım kı Atlım- Eli kılıçlı adam, evvela düşenle alay - Sizin aı:ıvınız yok mu? Siz al,ı- ikinci bir talepte bulundum. Bir.1z - Kaçın buradan, sizi öld(irecek- da mUfelti~ ve kontrol çalıştırıJar:ı. 1 
tikte ilk rüyalar görülüyor. etti ve sonra b',lrdenbire köpürdü. «Bir yınıza neden rritınivo'r sunuz? \'İyccck bilhassa içecek vaırsa v~rmele- !er. Viasmaclanbcri buıılaırla beraber- şchırimizdeki ilk tahsil çocukları .t~~~ii 

DALGALAR ORTASL..VDA: Almanın bir Fransıza el kaldıramıy:ı- Diye söyl : ~dim: O zaman, bu gibi i·iııi i'st~dim. Alçak herifler: dim. Beni zorla sürüklüyorlaı-. Kaç ve etlirilmi~tir. Alınan tedbir çok ıyı ;ı\. 
Sbahın alaca karanlığında dal.g~lar cağını> söyliyerek çıkı~tı. şeyleri sormak rn öğrenmemek benim - Olsa bile \•eremeyiz, bize lfıwn bir kuvvet alarak burııya gd \'e beni ve hN tarafta muallimler çalıstı.r~l .

1
, 

:ıraı;ında ~-u,•arlana yuvarlana gıdıro- Bu ·özlerdıen el rhal ce. aret · aldtllı. iııim olmadığı Ye hesap vermiye ele diY~rek bu isteğimi reddettiler. kurtar. ğı. i<:}n tesbit işi, öğl~ye kadar bıtırı 
ruz. Yeni muvaffakıyet ümidlerı~e Reis bana, a ·ağı yukan hak veriyor, mecbur olmadığı cevabını alıverelim. ·Halbuki gelen fıçıda votka <lcğil Bunları bana, kadının vayizetindeıı mı!'.tıı-. . ., 
<loğru... Aşc;ı:nız çok beceıriklr hır y:ıhud benden tarafa çıkıvordu. Eu az 'asııladım, amma, hiç de alttan al- amma, buna benzer bir içki bulundu- başka, fazla bir ,-ey öğ~·etmiyordu. Ona Diin :ıyııi zamanda daarif ist~fo~ 
asker. Büyük yolcu gemilerinde a~~ı- kuv\'et mi idi'! · mak nİ\·etinde değilim. Biraz daha ğunu, Almanca olarak yaptıkları ko- cevap vermek ve bir :-ıey daha sormak tikleri günü idi. Şehrimizdeki b~--ır 
!ık yapmış. Pişirdiği konservelerııı Sabaha kadar burada kalacağım. ı:.nır dince: ııuşmalardan anlamıştım. Bu konuş- ist.edim. Fakat bodrumdan gene, · gök mektepler tatildi. Liselerde ve dı1~\·ı taze sebzeden farkı yok. A~ker, sub:w Dışa.ı-da sokak ortasında soğukt~ın - Biz kendi yerimizdeyiz. Ve »~- malarclan şunu da anladım ki, fıçıyı gürilltlisü giui uiıı· ses yük~ldi, kadına okullarda mevcud talebe miktar •11~ bir ç.eşid yemek yiyoruz. Sofrada :-ıa- ölmektense burada öldürülmiye razı- nin viicudlin bize zararlıdır. Sen bura- getiren Bad'lı asker, dündeııl.ıeri alayı- ırnsmasıııı emretti. hakkın<la da istatistikler hnzırlaıııt 
rap eksik değil. yım» diyerek dı~'\rı çıkmamak için da iken biz, işimizi göremeyiz. Bu nı bırakarak bu soyguncu hırsız ordu- - Geve:1..-~ sus! Su~tııruruın yok- ve Vekalete gönderilmiştir. . t·ılı-

Glinler ardı ardına hadisesiz geı.;i- ayak diredim. derhal defolman için kafi bir sebeptir. suna iltihak etmişti. sa!. Sayımdan maksad, yurd<lıı ılk .' nı. 
~·en-. Atlan tikte denizaltıların her O sırada irerd~ bir kıpırdama nl- Haydi' bakalım dışarı!. Yiyecek yahud içki vermelerini is· Sustu ve verini değiştirerf'k bocl- sil ~ağındaki çocuklur~n. mi~t.arl~~~·1 ... 
gün bir av bulduğu zannolunmasın, du. Kadın ,;esler, işittim. Ilir:ız dikkat Bu sözlerden sonra, artık hakika- t.eyip, cevabını da aldıktan sonra, reis, ırumun iç tar~flarına ç.ekildi. bunların mekteplere gıdıp gı~ıne l~riıı 
bazan bir günde ele bir kaç defa hi.i- edince de ornda iki k:ıclııı bulunduğu- ten burada durulamazdı ve mahiyetle- muavini olmak lazım gelen birine dö- Artık hareket.e geçmek zamanı gel- ırini ve mektebe devam etmıyen. :tıiı· 
cum fırsatı. geç.er. Bu fırsatlardan en nu gönliim. Hunlar sab:ıh:ı. kadar kal- n·ini açıkça söylemiş oldukları için, ka· nerek şu emri verdi: mişti. Herifler çıkmamı hatırlatm:ı- okutulması için alınacak tedbirlerı 
müsait olanından j,;tifa& edilir. Yıı- marn rica:ııııda bulunuyorlardı. Fakat naatimizce, hayatım da t.ehlikeye - On dakikaya kadar lıu~·adan çı- dan yakamı kurtarmalı idim. kumetçe !'•!-\bit eylemektir. . . ·il<" 
hud ak;;i te~adiiflerle hep~i elden ka- derhal sustunılclular. Bu emrin, en düşmüştü. Beni öldürmek kararını karız. Ayağa kalktım, uzanıp yatacak bir Netice Maarif Vekaletine bıld!\1 ııt 
ı::ır.. pis küfürl ~ rle k:ırıştırılarak verildiı{i- vermedik~ bunların bu sözleri söyle!- İçlerinden biri: yer arıyormuş gibi davranarak kapıya rek ve bütün vilaytıllere aicl ınaJuı 

Şansa bağlı bu harp. Şiddetli fırtı- ni söylemiye i·~ hiç lüzum yok! meleri liizımdı. Dedikleri gibi, şu anda - Altın p:ıraıı var. a, dedi içRcek sokuldum. Ayağa kalktığımı göa·ünce, toplanarak ne>$redil~cektir. • 
nalar ve kartipileri göz açtıırmı.ror. Reis, tekrar dile geldi: Edebimle dışarı çıkarsam, sağlam, beni ark:.ıro- buluruz. şimdiye kadar. hep çıkmamı, defolup Bir hamivet eserı 1 
76 der.ece arzdayız. Termometr sıfı- dıs:.ırı c:ıkmamı, aksi halde zorla soka- dan vuracaklardı. - Altın yok, glimüıı beş frangını gitmemi ısrarla istemiş olan bn adam- .,, aıı • 
r~n altında 35. Biiyle havalarda <:oı.: ğa atacağını ve bunun, bana pahalıya Birdenbire fııt·layıp kaçmak fırsatı- var. laı· btı defa ccSabaha kadar kalıp U"U· Bey hancısı İsmail KarakızJı,_ a el· 
l kk t k ı· 1 1 1 b"l . k k d k' D' d' J "OVa ve veni köyde 52 fakir çoctıt et t ı a etme azım. ma o a ı eceğinı açıkça anlattı ve nı ollama üzere, beş on · a ıka ısın- ıyP. cevap ver ım. b'I • . · söy!emiye başladılar. ". J 

1 
·ünıı 

Ani b:'r müsademe her z:ıman muh- «Alayda yatrnamın benim için hayırlı mama müsaade etmelerini rica ettim. Zamanııı nezikleştiğini pek alıi an· ı Yn ı ecegımı> (Arkası var) bıse yaptırmış ve bu çocuk arı .-; 
t mel. Ölü dalgalar t.ckn.:min ü;:erin-' olduğunu" öı.:l~rine ilave etti: Artık çııre:;iz; sonu bir dramıı varm'lk lıyordum, Bir kaç dııkiku geçmişti. ettirmi~tiır. 
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Vaziyet ~TATÜRK iHTiFALi 
- a .. tarafı 1 inci aahlfede -

kabul etmek lüzımdır - Baş tarafı 1. inci sayfada -
Bu itibarla cephele.rde lüzumlu de- saygı susmasına davet edecektir. 

ıi'işiklikler de yapılabilir. 2 - Halkevi köycülük komi. 

1 
Alm:ınl:ınn hücumlarına kar~ı Rus- lesi reiai B. Rahmi Balaban tara-

arııı Y~nıden bir çok me\'Zİlf;r yapma- fından Atatürkün hayatı, memle-
ları da ıcap eder. Eski kuvvetler yeri-
~: ~eni kuvvetler göndererek ikmal ket ve millete yaptığı büyük hiz-
ı~ıııı tam:ımlamal::m ve zaruri i~leri metler hakkında bir hitabede bu-
yapm:ıları muhtem~ldir. lunulacaktır. 

Bu durnklııma vaziyetinden Alnımı- 3 _ Eı<kek Lisesi öğretmenle-
ı,~rııı da büyük i"tifadeler edinecekle- rinden Said Odyak, Milli Şef ls-
rı tabiMir. Bundan istifade ile Alman-
lar, ikm3I işini yapar, tahrip edilmi~ met lnönünün, Atatürk hakkın-
YOi, köprii \'e ılemiry·ollarını da tam;;. daki beyannamesini okuyacak. 
ed 0 rll'r. tır. 

Askeri 

4 - Müteakıben evvelce Halk 
Ordular için başlıca mühim yiyecek, evi bahçeaine getirilmiı olan çe-

beıızin vesa:1r malzeme Rtokları ·'·apı-
lır, kıı\'\·etlerin muharebelerde ııok- lenklerle birlikte önde bando mu 
sanlaşan kısmı ikmal edilir. Yorgun zika olduğu halde Cumhuriyet 
kıtalar deği~tirilir, c~phere daha ~ıı meydanına gidilecek ve çelenkler 
.'·onılmıış km·vetler getirilir. Bu ,u. Atatürk heykeline konulacak ve 
retle ordunun tna~·ruz haml<'8İ hazır- merasime son verilecektir. 
lnnır. 

-----
Bergama da 
Cumhuriyetin yeni 

• J 

eserleri 
Ilergam:ı<lnn aldığımız mıılümata gö. 

re cumhurh·et bnnamında Terzi 
Haliller, K~ranlı, bemircidere, Ok 
çular, K:ıratekeli, Işıklar, llaınzıtfı, 
Değirnıenciili, Pıışaköy ve Ulucaklıır 
kö,·leıforlı' insa:ıtı biten ilk okul Jıi
nalal'I ile Turanlı ve Uölcek arasın 
ela yeni inşa edilen 5 kilometrelik 
şo~e:1in açılnıcı töreni yapılmıştır. 

A,nıcu Turanlı nahiye merk<'zi 
ile Berır:mıa arasıııdaki 28 kiloıııet 
relik yol üzerinde yeni inşa edilen 
15 bin metre k:ıre kaldınnılı yo!ıııı 
ve bu yol üzerinde yapılan sekiz 
köprünün, inşaatı biten Halk oda" 
binasının, Turanlıdıı 2 su havuzu, 
a~ri çama~ırlık, asri hela, betonar
me kannliz·asvon, Kozak nahiyesin
de Kııra Ve!Üer köprüsü, Beşiktaş 
deresi köprüsü, Bozalan köpriı;;ü, 
I{ara dt•re köıırü~ü de merasin1lp a· 
('.ıln1ıştır. 

Bunlardan ıınlaşılıyor ki, Almanlar Karşıyaka Halkevinde 
da bu duraklamadan ikinci' hamle va- Ebedi Şef Atatürkün ebediy.,ıe J 

tAftADOLUJ --
l;_B_<0>_1r_s_a_I 

ÜZÜM 

:ı.ı:ı Ak.eki n. 
212 Ilurşid c;. 
210 )f. Kasıkcı 
20!1 l. Tal~t . 
ı 04 )!ani'tt B. 
75 Nnfi 
77 :\1. ilya 
50 Koheıı 
17 F. Solari 
25 Reşad Lcb. 

2 A. P:ırdo 
12 :\1. Bc~ik~i 

1an2 
1122:ıo 

47 

K. s. 
i>O 
fi6 
18 i>O 
t8 GO 
51 50 

48 50 
;; l 
52 50 
46 50 
·17 50 
5~ 
r; 1 

1 ı :l622 
Kıı. 

7 
8 48 50 
!I 

1 () 
11 

50 
s:ı no 
58 

İNCiR 

K.S. 
ı;r, 

56 
50 
51 
5!) 

58 50 
58 50 
.)2 50 
·17 25 
47 50 
!)5 
rı:l 

Atlantikte denizaltılar 
nasıl calıs1yor . . . 

Başt.ırafı 2 ncı sahifede 

Sayfa 3 

IZMIR SiCiL TICARFT MEMUR
LUCUNDAN: 

Kem Har cı c. re ıın\ ' ı l<' 
zmirL \ıı ı ·a t ılar dde• c!L• 

128 1 'lO n ımar:ı 1• lı u m mııh•u 
elen bir kara • .«)} gcmı ın· d b~ ~o.ı lutı -1 e, t ~a t ... c,.ı\t- 1ı 
dık. Sag kalan nıüreteba ı· ın bi1'rli :ıtır. ıl< t g ı ·c rn F;emal Haraç 
leı·i sandalı bütün gec~ )'L<lekte ce- b k cm l' t ~ l m a. lıe;.,rrt ·a 
kerek 'ıthile y.klaştıreı•< ve .:ıJ.lıu 11 1111 h.~ 11 ı r ,r• ıril•n 4071 
doğrıı koy\'enlik. Bıı sı.larda HlkPn ,, ma. nıı k· t H• t ı !ı nig 
linin ne işi \•an·~ GaliLa kaplnıı !':· - ı 

11 
ol. ur. 

Jni~ı ilişmP~e gelnıez Uın tUrlti 1 ~ .. 
rifet ic, d eder lı-aşınııza nlia o! I'. 

ACA DÜŞEN OKKALI • 
BALIK 

2:ı birıııd kanunda :ığımıza >kk.:ı 
!• bir balık düstii. Yıııııııdu iki bUytlk 
tazı var. Siiratıi biı· tr.ınsatlnıı: iK. 
l'n az 25 mille zikzaklar yaparak g 
cli)·or. Tmn tla bize ıluğru. Yolun,ın 
üzerinde dursak ikiye lıiciP g«çecek. 
Bana mısın bik demiyl'cek. Sen gö
rürsün şimdi caka~·ı. Baş kovanlarda 
dört tor~ilimiz hazır. Yalnız u 
muhriplerı atlatmanın çaresi. Varda 
cılar pek ate~li. Ne olur"~ obıın kara 
rı ile <aldır korkma.. Bu d •v eli e 
liy<' olcluk~a sııkulmayız, hıziı git
tiği için lol')ıili uzaktan ynpıştıra • 
mayız. Kunıaıı<lan bizden :ıhl ıııı du 
:.;iiııiir. 

......,_ ............................................. . 
Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 
ikinci Beyler •okağı No. (SO) 
Hastalarını her gün öğl~dt:n sonra 

kabul ve tedavi eder 

----~--~~--------·· Kuşadası asliye hukuk hakimli • 
ğinden: 

!{ eh. ın dag nrnhallı• .tn<k• 
J-l a ... an J... z • 'ac~' " A t na) •a rafın-
cl!ııı \"1 :ın e;i\l'J n1rn' 1 t C' J dı -

ziyetini temin ederler. ~1anisada to uınıluk 
intikalinin 3 üncü yıldönümü o-Bu durgun vaziyetten iki taraftan ' ' } ' 

haııııisinin fazla istifa<k edeceğini za. lan 10/11 /941 pazartesi günü sa- tevzı iŞ erı 
ınan gö.-.;terecekti'r. Don mevsirnj ge- at 9,05 de program mucibince bir ,:\[anh•a, (Hu.-.;usi) - ~[anisu vnli~i 
lince iki taraftan hungi>U duraklama- ihtifal yapılacaktır. Faik Türel, tohumluk t.evz1;1tı hakkııı-
rlan istifade edecek oıu .. sa ı0 taraf, ka.1"·---.;...;,. __________ ,ıı cin şıı beyanatta buluıımustu~·. 

:l70 .\1. Be~ikç; 18 
J!Jl R. Fraııko 1 l 50 

75 ll. Arni 15 2:; 
fı7 P. ~Tihalt•f 18 
•l 1 Emin 22 fiO 

22 
16 50 · hte Yerdi koYanlara emri. B:1 k 
15 2n vanlar hazır ol, ıı:kkat~ ııe~kes tam 
ıı< lıas .. A\·ara imla. Hrr ;ki ~.'-k:rc 

:?2 r;o tanı yol· 10 metre.ve. Üç toqıil lıirbi-

"' -ıd.ı .. Klir ınaha
1

IL•ııı !=tİn1şC'k 

ok -ınc.u ıırnz z r ne ııı ı «lilı•ıı 

ıgı ı acı " Al" ı ,. h·pıe ı. ı iu 'l'a 
k \ı < n ı.ııı • .. , J •• ırk~-· ka 

d nı Kur nl.: t- n tim ı ·ı, ıııü l ol 

zaııçıar temin edecektir. A1ncrika ayan nıeclisinde - ~!ıınisa \'e kazaııırıııa tohumluk 

h 'f d buğday temin edilmiştir. Bunlar J>e\'· 
HAVALARD.4: 
Bundan sonra dahıı çok mevsim 

sartlarıııa b3ğlı olan Şark c0phesiııcle 
vaziyette değişiklik olamaz. 

-Baş tarafı 1 inci sa ı e e - k ı · 
derııey "Munisa Ye ·az~ arına sevkedil-

d<•ceidni söylemiştir. mek!Rdir. Zireıat \'ekaLeti ile yapılan 
Çindeki garnizonlar: temas neticesinde iki bin Uın buğrlcı\' 

711 
80050 --

ZAHiRE 
6;) ton su~cım l~ ;;o 

ı·iııi takip etti. At~antik ejderhasını:' 
lanı gölıej(iııdı' uç y:ır:ı. Tam can a 
lal'ak yerinden su lıo .. b:ı-1 i ,filak· 
ları!!I bekiiyııruz. (}ulibn mu.hrip~ ·r 
kıızıtzl'deleri kurtarmn ıı ko~ ulmu • 

1e <"C'\ r ı t.ııhtnn .k <•l" bi .. ı\"ltı: 
~ ıı mu 'e mı l ı. tı h n iP ıu ha 

T •b!iğler, küçük hareketlerle gecnı:,; 
günlerin hareketlerini kawl 0 lmektr: 
ıliı·. Fakat harekatta inkisar ,·oktur. 
fl:ıva faııliıeti, cephede ve gerlleriııcle 
rl"V3m etmektedir. 

Vasington, 8 (A.A.) - B. Ruz· bölgemize tohumluk olarak ayrılırıİs 
velt, 

0

dün gazeteciler toplantısında ,·e ilk olarak ela bunlm·dan lıeş vagonu 
Çeıpiııg ve Tiyen • Çinde Amerikan gelmiştir. Kısa zamanila muhtelif ;,. 
<ilahendazlarını çekmek mesele;üni tııs;·on ve aııbal'larclan lohumlııklann 
hüklımetin tetkik etmekte olduğunu Manisaya "evkinin temini icin viliivet 
sövlemiş \'e bu mesele hakkında ne ziraat mücliirii Denizli ve hava!i,'ine 
zı{ıııaıı lıir k-arar alınacağını lıilme- gönderilmiştir. 

ıo ton tınkl:ı 

lar. L'zaktaıı ııreskopla felaK• 1. •e\ 
1 rediyoruz Traıı>at':ıntik lı:ıtıııak !i. 

12 r;o zer-.• \ ·g:ıq·i ~o lıi,. tonl:ık hiı· !· •ula 

lll', n1utt ~11 tlag tarafı lıa1 kn! "Ka 
m og .. 1 .,.u~ \ a.rı:->le-ri hnne. rıt&! 

"' k,u ım K u ı.ln •ı hnıı el • ;ırı, sol 
t~ıa N 1.:1\"' Alt lld) han U!1u 

'ol ıle ,e, r;lı bir bnr. ha enııı ı rhıc:ı 
n1u ece ıılrnad:ğı v ;u ~ n··.). nı -ZABITADA 

t•st%'tt=•Zt3tg:: 

Earar: 
Zaten tıöyle duraklamalar esnasııula 

hava faali\ •·ti bir mecburh·et hal ini 
hile alır. İ>urııklama sıras;ııcla h'"" 
kuvvetleri. clü~mnn hazırlıklarını ak•ı. 
mel(' uğratmak için gayretler ><ırf•
ıle ... 

c1:ğini ;özlet•ine ila\'e etm~lir. Bir Se,·kiyatııı süratle yapılmasını te
<oruya cevap nren B. Ruzvelt de· miıı edecektir. Tohumluk tevziatı üz~
mistir ki: rinde ha'"asiyetle durulmaktadır. p,11 

Silithendazlar mesele><i, Ame- buğdayla,· se;·lftptan zarar gören mın
rikıı ile jııponya arasıııd-a hiç bir takalanı \'P mııhta~ kazabr:ı tpvzi 

lkiçeşmelikte Namazgah caddı• . 
sind<•n geçmekle ohın Ali oğlu Xev
zaılııı rnziyetiııden şüphe edilmiş \''e 
üzer: araştırılınca sekiz ~antigrnm 
e:-;rar bulunmu:-<, n1üsaderP edi1n1is -
t ı r. 

Bu "<'beble iki taraf ham kuvvetleri 
:ıra'1nda mühim faaliyetler olacaktır. 

vakit müzakere mevzuu olmamı~ • ediler<•ktiw. · Silah taıımak: 
lkiee~melikte Ali oğlu .Ne\'7.adcla 

, " Kemerde umumhane sokağında 
Salim oğlu Cemalde birci' bı~nk bu -
lunnııı~. z;ılntaca müsarlere eclilmiş-

tıı·. Bu siliıhendazlar Peiping ,.e Ti- o•o---

l)ark cephesindeki bu ha\'a harekil
tının ne kadar süree€ği bell1 değildir. 
Tayya~ meydanları dondan evvel is
tifade edi!l>mez halde kalacağı i~iıı 
daha ziyade beton ve asfalt pistli mey
danlal'<!aki bn·areleırden istifade P<li-

yen . Çinde bir garnizon halinde lııı AJ J • d b" 
Junuyorlar. aşe 11r e ır ihtilü'ır 

B. Ru:tvelt, silahendazların ~e · J • d · · 
kilmesiyle Çinde bulunan Amerıka- la ısesı tir. 
Jılarııı 'cturumunda bir değişiklik o· Ala~ehir, (Hususi) - iki giin «V· 
ıuıı olmıyacağı hakkında sorulan s_u v:ı E~meden lıir ~ahsın bur"-'" l.)Q 
ale cevap \'ermekten imtüıa eylemış kılo k:ıhve getirdiği w kilosunu :N;; 
,.e beyanatını tefsir etmek isteme · kuru~tan sattığı haber alınnıı~tıı'. 

Kız dövülür mü? 
('orakkapıda Merdl\·eııJ; sokağın 

ela Ahıııl'l kızı 16 ;·:ışında :\füze.nen 
ii(f'al ederek kendisini kirlet<•ıı Os • 
maıı oğlu Nüzhet aleyhine d:ı\·a ac.· 
ııııs ,." hııııdan muğber olan \'.üzhet 
sokaktan ırr~eıı kızı frn:ı halık diiY 
n1U~lüı-. 

lee0klir. · · 

llıııılar, kütle hücumlal'iyle, toprak 
meydanlardaki tayyar<>leriıı hepsini 
y·ercle tahrip edebilirler. 

mi~tir. Tahkikata de,·am edilmı;kteclir, 
Va~ington. 8 (A.A.) - Her ne ___ 

000
, __ _ 

(Rudııo ya:clı.<İ) 
---oo 

kadar B. Ruzvelt, Cindeki Ameri -
kan silahendazlarının çekilmesi hak Şehrin1iz n1en1leket has-
kında tefairatta bulunmaktan imli. ta hanesı'ı1dc eı·l\.·el• 
na etmi,sc de denizcilik mahfillerin • 

Eve taarruz: z 
Kar<ırakad.ı Bosbnlııla Xuh oi:

lıı" llalil :-:arho~ oJaı:ık ,·\hnıet oghı 
Jfli:-ı.t·~·iııin p,·:ııe taarruz etn1i Vt_• tu 
tulmustur. 

Binbaşı ,\tly'in beyanatı de ü•aret edildiğine göre a~keri n1ü 0J:1ıı fJİl4 1..:ız 
~a\·irler, bir müddettenberi Çinclekı 
Anıf'rikan ktı\'\'etlerinin ya büyük 
iilçücle takviye veya tamamen tahli
ye edilmeleri fikrinde bulunıııu~Jar-

-Bat tarafı 1 inci sahifede -

elemiştir ki; .. 
- lııgiltere, son on be~ a,\· ı~ınde 

takdire değer terakkiler kaydetmiş
tir. Şimrli vaziyetimiz de,·amlı bir su
rette kuvvetlenmektedir. Vazifemizi 
başarmak için silaha ve adama ih· 
liy·acımız v-ardır. Sözlerimden hangi
>inin Amerikalıları alakadar edeceği 
hakkındaki ·uale de bunu takdir ba
na değil. size düşer. İngiliz hükume. 
tinin yalnız bir düşüncesi vardır. O 
d:ı, lıu h:ırpt.e Hitlerı mağlup etm.,k 
.çin müttefiklerimizle beraber h1ıre
ket etmekten ibarettir. Bu harpten 
ayrılmak mevzuu bahs değildir. Gay 
•·etlerimizi en zirade te<irli olacakla
ı·ı )'erlerde teksife mecbul'Uz. Bıınu 
da mütehassısların tavsiyelerine gö
re yapmak ·cap eder. 
•Demiştir. 

Almanyanııı. bir sene içınde yıkı
lıp gideceği hakkındaki Staliniıı söz
lerinden bahseden Atly demiştir ki: 

- Ben. hiç bir zaman kehanette 
lıulıınmam. 

Atly, beynelmilel iş bürosu kon
gt·esinin muvaffakıvetle neticelendi. 
ıi'ini, bütün Avrupa· murahhasları ta
rafından kabul edilen karar sureti
nin, harpten .'lonra devamlı bir sulhu 
'tihdaf eylediğini ve Anupa millet
lerıııın Amerika ile i~ birliğini idame 
"decei{iııi söylemistir. 

cl ır. · 
B:ılıriı·e nezaretinden öğreııilcli • 

ğiıw gö;·e Çinde buhınaıı A~eriknıı 
silılhendazlarının mıktarı l;,00 ka. 
cJarclır. 6 ay evvel bu kuvvt•tlt•riıı 
emrinde Yangçe ve diğer Çi~ sula
rıııda müleaddid gambotlar bulıı -
nuvordu. Bu gemiler, ~ayı~ı be~ bin
cle;ı az olan Amerıkalıları korumak 
h mükelleftirler, 

Finlandiya ve sulh: 
\'a~ington, 8 (A.A.) - Ruzvelt. 

dünkü gazetecıler toplantı_,ıııda hır 
suale cevan \'ererek. Finlandı.rnnıı! 
harpten çekileceği hakkında bir nla 
met \'oktur. ll!aamafih, gece harıcı
vc nezaretine bir haber gelmi~ ola
bilir, demiştir. 

* Radyo ll"dZeoinden: 
Londraya göre Finlıindiya radyo

"'· artık Fin askerlerinin Ru~ arazi
'ind,• ilerlemiyeceklerini söylemiş • 
il'. 

Fakat Fin resmi erkiinı, bu haberi 
planlamışlardır. Bu gün iktidarda
ki zümrenin, harbin devamı niyr -
tındc olduğu anlaşılıyor. 

Fakat harbe nihayet vermek i•· 
tıyPn kuvvetli bir politika zümresi
nin de Fiııliındiyacla lıulundıığıı mu
hakkaktır. 

Selçuk muhtarheından: 
~lçukla inşa8ı idarden tekanür .,cJ, n köy konağı için me~'ul bir k3·l

fnya ihtiyaç görüldüğünden arzıı edenlerin planlHirını tedkik \'e pazarlık 
etmek üzere Selçukta teş~kkül eden İnşaat komi,yomıııa yedinde m<'\'<·u<l 
\'esaiki ile 5 gün z~rfında müracaateylcmeleri. (4665) 

1
T. C. Ziraat Bankası 1 

KURULUŞ TARiHi 1888 
SERMA YESJ 100,000,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 265 

Zirai ve Tic:eri Her Nevi Banka Muameleleri 
Para biriktinnlere 28,800 lira ikremiye verecek 

Ziraat bankaıında kumbaralı ve ihbarıız taaarruf heaaplarında en 
az 50 liruı bulunanlara ıenede dört defa çekilecek kur'a ile aıaiıdaki 
Plina l'Öre ikramiye daiıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2,000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
100 Adet 60 Liralık 5,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira 
DiKKAT: Heıaplarındaki paralar bir ıene içinde elli liradan aıaiı 

dUınıiyenlere ikramiye çıktıiı takdirde yüzde yirmi fazlaıiyle Hrile· 
cektir. Kur'alar ıenede dört do:fa, 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart, Ye 

llaalru tarilalerinde çekilecektir. 

- Baş tarafı 1. inci sayfada -
l~l kt•klik uzvunun l.ıir anı,~liv~t a 
ntl'yrlarıa çıkarılması lüzıın ge;diJ{ı. 
ailesi halkına anlatılmı~tır. 

Fal bakacakmış: 
• .\l·aııcaktn 159!) incl ;-;ol< .. 1kta ıh· 

rah 1 n1 oğlu Azizenin evine ftıl hak
nıak bahanesi.~·Ie giren Sülevnıan kı
zı .ı.; yarnıda :>ıaciyc, hırsı~lık \'R • 
1i, 1 \l··ı tutu1mu~tur. 

.:\1uvafakatten sonra da kızın t·r
hk olm:ısı i~iıı ameliyat giinü bek. 
lcnıııi~. nihayet dün Dr. Asil ~hıkbil 
Atakam, yaptığı ameliyatla f•'atma
cıi:ı tam bit· crkPk halint• gdirıııis
t'r. 

l~uzYelt saltıhivetini 
kullandı. 

P1ttnıada nasıl erk<•k olduğunu -Baş tarafı ı inci aahifede _ 
anian1ak için büyük bir merak için- l>en1okra~i ve fa:-ıizm ara:.;ınclaki nlü 
dı• lwklenıekt<' imi~. l\ihayet tıir ka<' c:.ırlele lıir ölüm, kalını nıücndelesi
glin sonra pansınıanı ~ökülünel' sim· ~Lr. l·lu mücacltıle y'arıın teclbir!rı.rle 
eli erkek olan bu kızcağız ıla mera· '>asanlam:ız.-., 
kını tatmin l'debilecektir. l\ii('iik .. Anwrikada bu tnrzda clü~iinüş 
Fatma, ~imdi Fahri vern Fııaıl i<mi- Ktık •almaktadır . Fakat hl'UZ kat'i 
ni alnıak istiyormu~. · 1 ~ıı"tı· \'Prilmemh•tır. 

rı;;i~ ... L~~~~·~·~ .... A~i'~iiği.' "ll~~ı·~~~~ 
: -
••• 11"'•~ıııııııııııı•ııııııııııııııı•••••.••·~·:~ 11 •••••u•••••ıı••7••ııı ıııııı••••111 ıııııııııı11ıeıı11 1111ııııı; 

.<laıılıul lıı•"ııııı Aıııırlım SA. ,\/,, ı,o. ııııııdaıı: 

J ·10 Ton Karaman ko,rnn eli 11 }] n.11 ~alı günü saat ı,; <I" ,ı:ı
zarlıkla satın :ılınacaktır. 

2 Şartııame"i her gün konıi<yoıııla görülü!'. 
:ı - .\1uhammeıı bedeli 22000 lira olıııı kat'.i teminatı :ı:ıoo liradır. 
4 - lsteklilco·in belli gün ı·l' saatte Fınrlıklırl:ı Satın alma komi<)'&· 

nuna müracaatlar1 

lstııııb11/ /,ı·ı"1z1111 Anıirlirii Sa/111 ,[/ııın f\11, ııırnr/1111: 
J - Beherine bir kuru~ fiat tııhmin edi!Pn on ki m'l,\'On Jw~ yüz ıı 

adet alemin,\'On çadır düğmesi mii!Pahhid nam w hesabına aıı· 
nacaktır. 

2 - P:ızarlıkb ~ksıltnıesi l 1 1 l 9·11 8:dı giinii s:ıat 14,~0 da Topiı:ı• 
neci~ lST. Lev:ızıııı anıırliği •alın alma komısy·oıııınıla y:ıpı. 
lac:tklır. 

:ı ilk teminatı 7!iOO lirnclır. 
.J - Nümunp \'!' ~urtnan1{·~r h r gliıı kon1isyonda gi1'riihiı·. 
5 - 'l'alipleriıı belli \'akiltt• komisyona g(•!nwleri. 

J,,frııılııı/ Ln11:1111 Aıııirliı)i 8111111 Alıılfı f\ı>. ıııııırlaıı: 
1 - iki lıin adet Luz mıhı alınne:ıktır. P:tzarhklıı ek,iltmesi ıı ı ı 

2 

n41 Sıılı günü saat 15 de Toplı:ııwde İ•ianbııl Levazım amirlifı 
satın alma komisyonıınd:ı ynpıl:ıc:ıktır. 
Nün1uıı~·si kotni~yorırla ~','örülür. 

;l - TaLplerin teklif edecekleri fint iiz<'ı·indPn ilk leminatl:ıri;le lıelli 
nıkitte komisyona g lnıelori. 

J 

•) .. 

1 
2 

3 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
l\Iııhtelif birlikler i~in (•rman 510 ton odun pazıırlıkl:ı 
ııac:ıktır. 

~:ttın ~ılı~ 

Pawrlık ve ihalt'si J2 11 911 Ç:ır~anılıa vünü 'ant 15 ele İzmir
de Kı~ladıı Levazım •ıınirliı:ii s:ılın alma kıınıisyoııundn y:l]ıı
Jacaktır. 

Taliplerin nıc>kiır giiıı w s:ı:ıtte teııııııııtıaı·iyle l'e 2190 suyılı 
kaııuııcl:ı yazılı ,·esikalariy·le kıımisyoıırln hazır bulunm::ıları. 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
15000 kilo Şekeır paz:ıl'lıkhı falııı :ılıııııcaktır. 

lhalesr 13.'11 9H Perşembe günü sHat 14 de lzmil'()e 
levazım amirliği •atın ıılma komisyoııuıHlu yapılacaktır. 

Taliplerin belli giin w sııntl<· komi>yoııa nıiiracnatları, 

Kışlada 

DÖNÜŞ YOLU: 
lJönüş zan1an1 gelnıi*ti. woeli dc~

nizı!e ge~irmek mukac!dı•r. F:ık11t 
J(a/ret eder:'rk yıl başına y.-ıtaı~n dü 

L ~caviz r zanıan<lan· :-ı ı zasız ~C' 
r ı ... ıJn t ıı;;.ı:.rru,fu ıda L·ulundıığuı 1 .. 

dnn tııı ta te,cili hkp uliiıııİ• ol 
nrlıileceğiz. · <I sı:uııclıııı b.ı yerde b:ış .ıı ,,ııı ~adar 

' ı ·s ıhı tarihuıı.ff'n ı rf'ıı b · ~orvcc ~imaline doğru ~·oi verrl·k. 
'" ı iP K u•ada -ı .. •I ,. hu ku 1 

h1
\ 11(' ur .. c ıt ( tml·lcı-. 1 

· n t n ~. S:ı\ ı · <" ı ı:-;ı 

Batıdan .kopan f>Ttınanın o. tlnrl• y.· 
~Iakinelenleıı birinde eıkaıı arız" 
biz; on iki '"ıat kndar yoldlln dti ür
tlii, Çark~ılarımızııı mahir eller'·'·Jc 
bu mlihiııı arıza izale edildi. Akhı•ar asliye hukuk hakimliğin· 

Kar~ımızcla • 'ıırveç:ıı karlı dagla den: 
rı .. Sahile <okıılduk. Si<lcl<'th •:r kar D ' Aktıı a n C<.ıı~ıı Hn;:ı>t 
lİJ)İ~i i~e karşılaşl k. lJa.ı.im;.lrh l a· > el r • . t fa og~· Arif lıı ta. 
hilinı güç yakaladık. Al'llan k•irle- r l"nda t!ava ı k ı <llıt meçhu 
zi açıklarında bckliyrn ııı.win tara- İ•mıı' kız 1 lV\a ıııeshı t! açıla 
yıc1l·arın1ızın yard·miyle ii. ~linıilz? boı:ta "lllu dav.ı:sııı u 11 ul 1kL•n1P~i t'O

girdik. nıı ııd" ta•·afıarııı i>ıısaıı lar ın, d:ı 
Rıhtım:ı girl'r girmez tı•ı,.aııe ame ,. lı ın t · sene nıiıc detir evlenme, 

ltsi tanıirat i~ine 1Ja:-:.ladı. ::\1ijrpttl .. 
1
te' en1n . et:nc \ t.1.afla·ılan 01 

batı kısla\'a cerll''1 rtl.k. izini' r ev ma \',ı ıc .. ~lustw.ı K:ıdt.,,·e \e 
!erinin· ,.~luı;J lııtt !ar Uazıla ınn- ;:a ahedc ıı ıı ,ı ' c:nı \ 1:1_.etincle 
zııı çocı;kları kı~Jayn ko•mll tııtl ı-ıbı akı m:ı • ve c ı! '<••"ı tal.dink 
laı·ıııı rncakl:ınıı~lartlı. f' \• l• ııı •ccu lıı ayda t:r defa 

F:ııteres.<arı oları Lir avl k t htel - r.orcbilnıc ve m. 3•İfı m hak< -
lıahir pferini IT'üskiilıitl ılıılu oı m n; lavu Yp t h 1 e 28-'>-'141 
tlugunu ghrü.~·oruz. l{unlaru uıi..ı. .. ınlt"r hi de {r.\al nın gı al n<l.ı karur 
da ııf:ık lıir hata ıüzu,ıe Jr' n 1 \'n d "ııı ' .ıben· 3LJ tlılii•aı 
g ıleııı "' .ıyt>ı a,. dcgi'd• . 1 liı et g akamı ıa K,.i ılmnl<. 

c:ercn "t' eyı• nnz,1 an t")u c... t ler • ilan o · nu . 
l:ıntığiıı n uhlPlif nııkt,ılanııda avl•·-------·----·----·• 
IH"kli)·er; dc:ı za\tı ad •el; ııı 'ıi mi<- MADEN 
H nt·ttığını z.ınn~di\'oruz J"ukııt lıu
Jiı1 Nle•ı kı< tıılı1at·i,·Je Lıı mııı;ına' 
eanava·lnrn~ :ıaliv~~tin.ı. ""'ktf'\f' U' Kömürleri 
ı·ahıt':ıktı•. . A. B. 

ı----DOKTOR---= 
Ali Agah 

ı~: euz en tf"nıi,. Kok, ~orn -
ok \ sai· ııı:ıdeıı bnıiırl<'ri €· 

l•hve ~uır+Jnırı~1 K.t.ırrı;.ırleri'liz, nnk
,i) \e t:aınl. •e d bi aid .• 1 ~ 
ü ·e \az.ıha nizin, evınizin de
pı na ~ac!.nr ) 161 ~tiriJır. 

Çocuk Ha.•talıkları ·Mülchıuısıst 

Hastalarını Pazardan rnada her ' 
gün İkincı be}·ler sokağında (84) 
numaralı rnuayenehane•'nde kabul 
ve tedavi eder. 

.Iura(·., t \Crı: J.,,pvz, P:ı "~ 

R \arı. ·o. 7 Tt'lıfton: 3:.Jut 
. ılı, ılepo-w: J~cstane pıızuı 
E:ırclnkçıl•ı· ~knk . '.ı. ~ 

' 

Fehmi 
Makine 

Benca ı 
Tamir hanesi 

Işi gününde teslim etmeği prensip edınen 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

ve ou• 

Kestane pazarı Demırc 'er 67 69 TELEFON 8993 , 
Müzikli Narin Lokantası 

ATATÜRK cadıle.;~c\ı 112 ııu .. drada tee<s N!<:- z.;,ınJN lokantası 
bayramın birinci gıinü.ndeıı .+ lıaren unıu"u nç.'-::aktır. Her gün 'i•le \'e
meklea-ind,, ~aııl oıı 11.-ıdcı~ bır l ·~ ıya 1<.adar kla k muzik \'e akşııqı.nrı 
.-a:ıt AI.TIIJ.-1\" itihar<'n m~:nlekctııı "" ,, 't.-mı Aaz heyeti ' ,,J,u~,ıM :ı
rıııı dinlemek ıel'kiııi ancak X 4!1/.\' I DKA. 'TA \c CAZIN'OSUNL' tcş
l'if etmPkle elde edchilirııiııi7.. 

• ş kas 
Küçük Tasarr f Hesapları 

1941 ikramiye Planı 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci-

• 
teşrin tarihlerinde yap~lır 

1941 İkramiyeleri 
1 
3 
2 
4 
8 

Adet 
c 

2000 
1000 

750 
500 
250 
100 

Liralık ;,._ 2000.- Lira 

35 
80 

309 

< 
c 
< 
< 
c 
c 

50 
ze 

< 

• 
c 
< 
< 
c 
c 

= 

-

3000.-
1500 . 
2000.-
2000.-
3500.-
4000.-
6000.-

Tlrklye it Baııkaaına para yabnnakla ,.alD.UE para 

fab alllUI ~ı-.., aJlll samuıla tal 1 ıl• ı1 mit ,ı 

< .. 
• 
• 
< 
c 
c 



SAHiFE (4) (ANADOLU) 9 İkinci Teşrin 1941 PAZAR 

Atlan tikte Alman gazeteleri Stalinin son 
~ı bahsed~orlar . . . ~vekeyafuız ~il~- ~=-~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Stalinin nutkundan na- nutkunda H·1 Alman denizaltısı 

' ·' .__, ~ er ara ın an atırı mış •• • ı •k {ı b •k / 11erlin. 8 (A.A.) - Uün ·ıks·ırnki Atnenkan \'C In!!thz var l t fi d b l K b k dı 
A.l~:ın gaze.lelel'i:.Stal~~ı!n 7 son t"sr.~ı dtl11tlldan hahİs yok ara u emır ve ce ı rı b,ı~ ramı .gunu ~orl('dıgı nutku lahlıl • • • -. Lo •ılrada <;ıkan Deyli Telgraf za· a a arı etmektec\ıl"ler. Bır /ngılız gazetesı Rus z.ote;;i, deni.rnltı mücadele"ine aymlıı'.p ' 

Bel'liner m:ır"en Çaylung eliyor kı: ' bir yazıda ~unları yazıyor: • •k • ı b ı d 
Stalin, haı·bin 1 a~·ında Rol.;evik!e· yaya gönderilecek Se- İngiliz B:ıhri)e nezareti tedbirli ve genış mı yasta ıma a"'ta aş a ı 

riıı :ırıo.ooo ölü, :12 .000 k:t.nP -.·c /ı ... h , :(kıllı cla\Tırndıfpndan tahri'p ettiği • 
1.020.000 .ı·aralı verciiklerini "ö\"lem •'k- erı ey etten ılüsman denizaltılarıııın miktannı bil· •••• 
le ne kadar .\·alan .~öylemi::ıtir. · bahsediyor diımeyi reddediyor. Alman deniz:ıltı ---- -----------

Re,;mi tebliğlerimiz öğretmistir "i· mrnsuplarındıın evwlce İnıdlizh~r ·a- s b ı•k t J f b •k J d J G yalnız Rtı.~ e>dı·lfıriııin miktarı ti<' ınıl- P.enı. 8 (A.A.) - jurnal Dü jı>neı· rafından lıilclirildiğ'iıw göre e,.;ir ~ılı· Q orusu, çe } e a rJ a arı a yapı ıyor. e• 
yon kisiyi bulmııstuı·. G:ızetP, ka.nııla- gazetc~inin Lonclrn muhabiri, Rus· nanlar 1276 kı:,ıidir. Bu rakam. uatm-ı ııı az gösterilme:'İnin, Rus man \'İ ya_:a harp malzemesi yardımı Y(' lan c\eııizallı sa~·ılarıııın ınikta~·ını ta- çen sene 50 bin ton demir cevherı· ı·şıendı· 
kııclr2tinin ne kadar sarsıldıf('ırıı nı ·r- Avrupada ikinci bir muharebe hattı manwıı göstermt>klediı·. Gecen harpte cl:ıııa ko,ı·dnirunu y:ızmakladır. hakkında Londr:ı basının neşri~·atı - r~öıt .~."nede l80~1'!1:~ıı c~eniz~ıltısı balı· btanbııl, 8 (Hu><usi muhabirimi7:- mahsus t('sisat viicucle gPlıı·ilmesi i~lcmi>jtiı" .. Bundan başk:ı. Adapazarı 

---rıoo ııı bildirmektedir. ı ılmı!-!lı. o ı·akıt ıkıncı harp yılımla den: Telefonla) - Kar:ı.biik demır de kararlaştırılnrnıtır. c11•arıııdakı Çam dağı vataklarından 
,. ·> ' • '. ' n.ı e nezare ı, < enız ene ve r<•lik fabrikaları, cıemirvolll rayı, F:ılıl'ikava bir h:ımızı kihl'it ve ,.,•i- a < emır cev eri iı-;tih;;aline ba>ılan-

SOVYETLERE GORE 
~Ian,.cst~r Gııarcli.1·':\11 gazete,:i, Alm·ın\"l lı·ıh · · t" 1 · 1 1 d 1 · h · 

Baı tarafı birinci sahifede -
dıı!J:ınııı ı..rü:4t>rmektedil'. Ayııi ga1.el 
l'u~l:ırııı Staliıı kanalı lıoıuııca lıir 
miidafaa kanalı kurmakta olduklannı 
'" bu mi.itlafaa h:ıttı için onu rııüıl:ı
fııa ecl<•bilmek için ~ilıiryadıııı verıi 

' tiimeıılt•r getiJ"iltliğini ilfı\·e pı i"r;lf·k· 
lı•ılil'. . 

.\lo~kova, 8 ( A.A.) - Ta~ a.i:ııı-ı. 
Almaıılul'lıı )loskoı·a c:\'al'lııa rııütc· 
ııı:ıdi.ı·eıı y~ni tanklar ve :;i.ırnri kıt.ılı· 
~·ı getirmekte olcluklarıııı rnznıakfa. 
dır. Ru:lar da mühim takvi;·e kuv\'·: t· 
lt'l'İ alını;ıtır. Almanların, ~on a g-üwle 
~8 tankı kullanılmaz hale getirilmı"' . 
So\·yet tayyareleri, bir düsm'.ın tan•.ı
re ın-:?ydanın::ı hücum ede.rek yer~ı·~ ı.:· 
ta~'yarek~· arnsınc!a tahrilıat ı·apmı~-
lardır. · · 

)lo~kova, 8 (A.A.) - ~lo~kol':ı ra •i· 
yo~u. çetelerin di.ism:ın miinakalfıtın:ı 
~iihim zararlar \'erdirdiği h:ıkkınd:> 
ızahatta bu!ıınmuştur. Çelel~r. fa~ist
l~rin gn·ilerine s'.ırkmakt..ıı V:.! faali~·et 
gfü;termek leci i r ler. 

Pu;;;uya yatan çeteler, nöbetcilere 
:-;aldırarak ;;;üngü ile öldürmekte ı·t 
nakliye kafil:k~·ine birden b:ı~kınlar 
yapmakt~dır. 

Alman ikinci ordu kumandanlığıııııı 
elde edilen bir raporunda çetelerin Al
~~11:. nakliye kafilelerin'! kar·ı yaptığ 
buyuk zararlar mühimdir. Tm·\·an 
meydanlan.-ı civarında gizlenenleı:, ·tay 
y:ırele~· havalanırken veya yere in'..!r· 
ken sıdcletle ates etmektedirler. 

Top bataryalarının da bevgirl1>riııi 
telef etmekte, Ronr:ı. topçula~·a ba-~kııı 
ı·ermektedider. :ı> 

Düşmanın bu zaruri itirafları Ruo 
çetelerinin muv:ıffakn·etıeri cler~c ... ~i-
ni çok g-iizel gö:-;termektediı-. ~ 

Stokholm, 8 (A.A.) - ~ro~ko\':.> 
rnphe~ind ki Alımın hücumlarının, lıt• 
cephenin cenup l'e batı ke;;imJ .. r inda 
dııha :siclcletli olduğu :ııılaşılmakt:ı· 
ılı ı-. 

Dün •ıu ke~imL•l'C!c topç:u ı· • ha\'a f,ı. 
:ıliyeti bilh:ı. . .;;;:ı ~icldetli olmustuı'. 

.. Tt~l:ı. cen~siııde bir slirnri böli.iğü-
111111 ılk clefa olarnk Almnn halları ı:;-e
ri.;' 1cle f:wliyette IJ\lluncluğuna i~a'"'' 
diliyor. · 

Leniııg-r:ııl d ,afındaki duruma ''e
lince X -.ya nehrinin ağzı etl':ıfıncla ~e
rcyan ec!en muharelıdt•rin siddetlen· 
me~i için nnhriıı rlonması lıeklcnnıcK· 
ı <'<lir. 

Çünktidoıılar. Lt>ııiııgraddaki a;;
kerleri ı·e halkı tahliyeye fırrnt ve.·~
r<'ktir. Rus nıfül.ıfa·ı hatlarıııı ,·ar:ı•l 
zırhlı A iman lıirlikleri Rusl:ırn;, sid
rHli muka\·enıet!ne r:ığmen . alı il iİ1.e
rincle lıir l:ac kôlonıctrelik ı·"r isg:ıl t-
mhıleı·dir. · · v 

Dagen bla<let S nm~':a gazetesini ıı 
harp muhalıiri Fin harbinin blfmço•u 
h :ıkkrnda aıı:ıgıdıı!:i taf ,;iJ:itı \'el'i rnr: 

12 - 15 oyyzt tümeni imha eclilmis 
vey~ d:ığıt~lmı ~ır .. 50.000 Sovyet . ~: 
k('rı de e;;ır edılmı~Lr. Ganaim ar.ı
sında 1500 top ve binlerce otoma ik 
. ilah ı·ardll". 500 Sovy'.!t tan·aresi de 
düsiirülmü~ veya tıı.hrip olunmu:ıt:ır. 
Ru~ıa.rın Fın cen.ht>sı.;ıclekiv l<ayıpl:ırım 
tahmın etmek mumkıı'l degilc!ir. 

Fakat herhalde Rus kayıpları r; ·ir 
miktarının bir kaç mi.-lidir. ' 

Fin kayıplarına gelince, geçen hal'p
teki byıbıı nazaran ~imdi daha f.ızla 
olduğu tahmin ediliyor. 

Finler. Rusların mukaY<'metlııi l<ıi\. 
dir ctm~te Ye bilhas,;:ı kepcclemek Y" 

kara mayinlcri kullanmtık hu.~u.-uııda 
muvaffakıyetlcır gösterdiklerini kalıııJ 
e:.·lemzktcdirler. Bu bını nıayinleri, 
hiç umulmadık yerlerd' konulmakta'• 
patlamaktadırlar. 

Mo,,kova. 8 (A.A.) - Bu sabalıKİ 
Sovyet tebliği: 

7 ·onte.:rin giinii kıtalanınız, biitJıı 
cenlıelerde rlü:-!maııla C'l rpısmı:ıla rc!~r. 

6 sonte:ırinde ii5 Alman tarnw".-;i 
fahrip eılilmi.-tir. 11iz. 12 taua~·~ ka\"-

Rusyaya harp mab:rm('s;. verilirken -00 cleııızaltı bulıındL1rnııva ç•ılısnııs- · · ]'f . • . . · · · . ·' mıstır Bllgline k-ı ! · l · t 
·ng·iliz aclalannın da tahkimine ea- tı ~i r :\l . 

1 1
. · 

1 
'. ·• 

1 
· demir traYer:', sac levha \'e mulıtP ı ııer fo~fat ıstıhsalı ıçııı tesısat vü _ . ' ·.. . '< aı a ınan ne ıre : .°" mc .ı . maıı arın e mce csır na- . . . . · . . . , . . ._ .. · .· . k" . . • ~ . l:>re gore demır cevh('ri istih;;alıltı 

lı~lac:ığı hakkındaki ingiliz resmi ıak dt•ııızallı nwn,-llpl:ırıııclan 127G tıpleıclc demıı tel ım.ılıne b.ı~I.ımı~ cude getııılnıe:-;ı m.ı s.ıdı~lr <>2ı bın mız demir Ye "elik d·· .. .,. 
·· .. ·· t k" kt ·mı · ' kı',. l 1 1 - .. · t A ı·k t 1 · ı· 1 l" 1 k } · t · · 1 t· F - ' en ustrımızı sozcü-uııu en ·ıt etme· e V:? ı ı.ır,ı .. ı ıu uıH uguııag -:e ölenlerin mikla- ır. .vııca çe ı · e ıına ınc ma 1SUs ıra ı · ta ısısa ~.\ 11 ~ı~.ır. alııika k:ıı'iıl:ıclıkt~m lıa~ka harice C('Vh('r 
torluğu müdafa:ı. iı;in yapılan harlın rının ~laha fazla olduğıınll kabul »l- b:r f:ılırika daha yapılmı:;;tır., Buı_ı - g-eçen. sene Diwıkt.e ı~lıh~al edilPn hraç t>dcbilecc•k bir vaziyete vük:-;el-
kıta harlıi olmadığ-ıııı, :ıblukanııı nwk lazımdır. elan \ıa~ka dt•mir su boru-u ımalıne 1~0 lıııı ton cc\'h<'l"lll !iO bın tonunu mi:;;tiı·. · 

muhar.:!lıclercle küçük rol o~nadıi("ı· Fakat lıııııu kal;ul etmekle beraLJ r 
111 , netice üzerinde fazla müessir ol- Alman d ııizallılannın: ınikt:ınııııı Almanya h• - j T •• k k d madıf{ını ya~rnrnk Ruslar. Lugüıı lıü azaltlıfı'ıı.ıı ":aıındmemcliclir. za:ı·.i t••l~- şe Jr ur ceza anunun a 
vük lıir o·ıkıntı içindedil'. Diz, fazla len t('cnılwlı ,.;ulıay w erler, telatı ı>ılı- ) • J 
va.nhm edeı·ek ~imdi da.v-~ııma~ıııı, lem~z. 1918 dl' bu yüzden km·ı·ei nı . ı- erıne yapı an ;oııta da <lü!inıanı püskürtme,;ini te· ııevıye \,mlmıs vr IT'l.!:lubiıet lıelirnıİŞ· yenı· t d • 1 At niıı etmeliyiz. Asker ve tankları - ti. . . hu··cum a 1 a 
nız. Rusyada daha kı:metli i!?ler Bugün Atlanlikte lıulunan Alnır.ıı 
rörebil'.ı-ler. 1\laamaf'4h mütehas,-ıs- clnniz:ıltıları 600 tonluktur. Beherinin 
ar bir heyeti seferiyt> gönd~rilme - ınt: ·ettebatı 40 kisidir. B 
ivle kllYVetlerimizi lıeylıude hm - 'u halele va;;aÜ olarak 64 Alm:.ı1 u taarruzda ;3 7 lngiliz Hazırlanan oro1·e hukukçuları-
·ayıp h:ı.rcamıy~ıcağımızı da tt>tkik d· nizaltı»ının batırıldığ'ını kabul Pt- tavvaresi düstü 
tmelidirler. mek icap eder. Talıiativle batmıs de- "' "' • 

81 t ı * nizaltı gemileri, bu he~a 1)ln dıs;nd:ı- Londra, 8 (A.A.) - İngiliz ham mızın mu a ealarına sunuldu 
Radyo gazetesinden: dır. Yeni batırılanlar ela bu hesnp dı- kuVYetleri evl'elki gece çok kuv\'etli 
Stalin son nutkunda Amerika ve ~ındadır. te~ekküller halinde şimali Fran~ava Ankara, 8 (A.A.) - Türk ceza ka- se, fili t:ımam olmaz veya netice ta-

, l{iltereııin yardımlarından hic balı ( flcıdııo gaz<'fr>:İ ı taarruz etmiı;lerdir. nuııunun, memleketin bugünkü ihti- hakkuk etmezse bil~ cürme tesebhii· 
'tmemiştir. Bu nokla, dikkate şa . 

000 
Diğ'<Yr bir grup B 0 lcika ve Holland:ı yaçlarını Jayikiyle karşılıyabilmek sünden m.eıı'ul olacaktır. Cürm.e h'-

·andır ve Stalin iş<;ilerine hitap ede Isviçre arazısıne d.. sahillerine hücum etmiştir. maksadiyle yeni baştan tadili \"e ısia- şebbüs eden kimse, kanunun o cürüm 
ek, muharelıelerdeki kavıpJ.arın tc- uşen Şimdiye kadar görülmemiş derece- hı için Adliye \'ekaletinde toplanmış için ölüm cezası tayin ettifi hall.orde 
"ıfi~i için durmadan çalı~malarını is boınbalar de büyük bir hava teşekkülü, şimali ve olan komisyonun ilk üç aylık çalısına- 2~ yıldan 30 yıl:ı kadar müebbed ha-
·emiştiı·_ garbi Almanya üzerine taarruzlarda sı neticesinde hazırlanmış olan yeni pıs cezası tayin ettiği hallerde de -2 

Ruzvelt, o ~ırada Rusrnva bir mil Berıı, 8 (A.A.) - Dün gece Sen- buluıımu~tur. Ilerlin de bombalanmı<.;- Ti.irk ceza kanunu pırojesi, Hukukçula- yılc~an a. ağı olmamak üzere hapis ce-
·ar dolarlık boı· c ,·eı·dı,.g· 1· • hakkınd~.. ·al Kantonu arazisine .v:ı.ngın bom tır. rımızın "e mu"tefekkirlerimizin tedkı"k ı 1 d ı ..• • zasıy -~ ceza :ın ırı ac:ı.ktır. Diğeı· h:ıl-

'r mektup göndermis ve Stalinle '):ı.ları dlişmüştür. Şiddetle bombalanan mıntakalar Ki- ve mütaleaların:ı sunulmuııtur. Gelec~k !erde teşebbüs ettiği cürüm için muay-
·örü~mek arzu~unu blldirmbtir. ooo Y~l, Emden, Ruır mıntaka~ı w diğ~r mütale:ılara göre proje komisyonda y~n olan cezası üçte birinden iiçte iki-

Stalin, Ruzvelte cevabında· bu gö Bir fabrika törünıüzün hır çok şehirlerdir. gözden geçirilecek ve son şeklini ~ıla- sıne kadar indirileı"(ik c::zalandmla-
ü meden memnun kalacağını be _ Büyük yangın ve infilaklar tesbit caktıı·. Yeni projenin dayandığı ana caktır. 

• •
11 

etmiştir. Rusya, bu milyarlık hamiyeti edilmiştir. Havanın fevkalfıde fena prensip, m:ınevi bakımdan bugünki.in- 3 _ Hakim cezayı kmunun t:ı.·ı·ın 
ıorcu harpten sonra on senede ödi- A k 

8 
(A A ) T Ç 8d.artlarına rağmen yapılan bu taarruz- den farklı değildiıı-. Projeye ancak ettiği hadler arasında takdir· hakkını 

·ecektir. n ·ara, . . . .- arsus u-1 a 37 t:ıyyaremiz üslerine dönmemiş- mes'uliyet naz:ıriyatı ye tatbikatın k~llanıırken mucip sebeblerini göster-

T 1 b 
k.urova f.abı.·.ıkası sahıbı Sadık Eliye- tir. Maamafih bunlann fen,n h,n\·,n meydana kovdugvu noksanları gider- mı"e k ı t · e e . d } d 1 T k " " " J _. ' anunun açı rna ::ıyın ettiği hal-a nın ers er e Şı ve esı, ur h·wa kurumuna 5500 şaırtları yüzünden inmiye mecbur ol- mek ve cezalar arasında ahenk temini l~ı· dışında cezayı artırır veya eksil-

kulianacagv l lrunıas. ]ar lira bağışlamışlardır. dukları anlaşılıyor. bakımından bazı yeni hiikilmler kon- tırken her nevi cez:ı için tayin ettiği 
rı ~eçmıye ve ta ir saliihh'etini ... . NORVEÇTE: muş, bazı hüküml<;r de değiştirilmiş hadle · · kd 

Ankara, 8 (A.A.) - Maarif Ve- Rusyada ap la Stokholm, 8 (A.A.} - İngiliz bom- ve düzeltilmiştir .. k.~11-~nışınd~ da suçun vahimliği~i gö-
'<illii{i cumhurivct kız en. titülerivle Y 1 n bardıman tayyareleri Oslo firordu Bu :ırada !!uçların onlenmesi bakı- zonune getırmiye mecbur tutulrnakta-
"nz ak.-am :-ıan;ıt okullarıııa göncİer- n1itingler<le üzerinde Ake~e hücum etmi~İerdir. mından ela devletlerin el ele vermeleıri dır. 
!iği biı tamim dl' tah>benin temrin B f 

1 
• . . Alakadar makam, 3 tayyarenin dü~ü- hususundaki gayı-etleri gözününde tu- 4 .- Bir h_ fıkim veya ceza kararna-

· ~in kullanacağ'ı malzemenin ucuz - aıt~ra 1 • .mcı aahıf_ede .- rüldüı{ünu l.>ildirmişlir. tulurak cürüm işliyenlerin :>iva:fi bir me' yl h '>lmasına dikkat edilmc:-ıini öğret - :\Ia.re~al .: or?şılot. ~·e Bu<lıy"'~ı. i\I~s- lN.GlLTERE ÜZERiNDE: cürümden dolayı gEıı·i verilmesine ait dol~~·ı e ~~~~k~~~. ~l~~:~ .. ~;t~çl~~çl:~~ı~ 
neıılerden istemiştiı". Bu tamime gö· kova.d,ı ) apıl,rn ,mıtıııgde Stalıııı~~ ) '.ı· ı . Londrn, 8 (A.A.) - Hava ve em- hükümlerde de değişiklikler y..'lpılmış- bed ce~ayı ı;;tılzam ettiği takdirde 
·e, temrin lerde kullanılacak malze- 11 ~~d:ı bulunu) ~ı du .. 1loloto'., .B011~ 1 e

1 

nıy~t nezaıretleriniıı tebliği: Lır. Projede siyasi bir cürümden do- s~~çlı~ ol~m'! _ çarpılacak, muvakkat 
l'lenin / zi~·an Nlilmt>rnesine çok dik d~g~rSo.vyel rpısl?rı de Stnlının yanın- Dü!ı g:ce dü~ı:ıaıı tayyareleri İngil- layı hükumetin, kendi emniyetini ko- h_~ı:rıyetı. lıaglayıcı cez:ıyı istilzam el-
·rnt edileceklır. d,ı ~d.leı: . . terenın şımal dogu ve cenup cloi:.rı.ısun- ruma~ı bakımından vabancı :ıi- twı takd:rde ise altı aydan dört sı>ıw-
' · A .k J • l ~ o_roşılof, ge~e geç \'akıl ~ay~:p~·e ıle daki muhtelif yerlere bomlıa atmışlar- yasi mücrimlerin geri \·L·rilebileceği- Ye ~adar .. ~~cdi gündüzlü bir hücrede 

,.. merz a uemzryof a- Kl~ıb.ı~'!fc g~lm'.!) ve o.r:ı.~lak~ mılı'.~gcle clır. Bilha,.;;"a ikametgahlarda Z'.\rarlar ni yabancı devletlerle yapac:ığı mua- t~crıd edılw·!k sureti.vle müebbed h:ı-
T d haz11 . bulııı~~uştur. 1 oı m~k. şt>hııncle olmustur. Ölen ve yaralananlar var- hedelere kayıt! konmak sur~tivle geri ')ı~ cezasına uğrıyacaktı.r. 
ın a grev y_apılan mı~ınge ;\!ar<>~al Tımoç~nk(~ dw. İskoçyanın doğmmncla bir \''!r de verilebilect>ktir. Bu husu~ hUkumett> ~ \'a~iııgton, 8 (A.A.) Denıiryol n~·e:ıet ctnıış ve bır ııutu~Ja ;·az_ıvc.tı dahil olduğu halde münferid \"~rlere bırakılmıştır. Yani "Cnt>bi ';;iyasi ınüc- lı ~;ıclar, muhtelif neviden hiirriyeti 

ler.·ı :ımele, mii-tahdem \'~ soför!e:-i an~at.~.ıstı.r .. l\fareşal B~~lı):eııı, ıddıa 1 atılan bomb:ılar yalnız hafif h·asarla- rimlerin iade;;i k('\0 fİ\·<>ti, hükumetin aJ.\' ayıcı muvakkat cezaları ve nıuh-
1 ilk kfınunda umumi grev yap'lc:ı.k ed~l~~ı~ı. gıbı :~t~ln~'l,. ~~egıldır .. Fı:kat J ~:r~ scbeb olmu;?tur. Buralarda hiç bil" takdirin(' bırakılrriıııt"ır. telif neviden para c 'Zalarmı istilzam 
ı arını bild irm i~lt·nlir. Bunlar !150 ~1 ''.? ~ 1 '1 .• 1:1~1 ~,ıı ~h-.1~ 11 • ~11 '.11.1 •11lc~ı;:ını olu ve_ .rnr:t.lı yoktur. Karanlık basma- G('11e bu projeye giire: ~d'?rse ayrı a~Tı . neviden tanıamiyle 
ıiıı kisiılir. sonılı. ~muııtılı. SO\~et ı ı.~,ı,.et d 11 .ıııı elan lııraz önce a\'cılıırımız ;;ahil :ıcık- 1 - Fili isledikleri zaman 13 ya- ~atbik olunacaktır. 

Fransa, lngiltereyi 
protesto etti 

N' evyork, 8 ( A.A.) - Frans'.\nın 
Va~ington elçisi H:ınri He, ingiliz el 
·ı~ıııe cenubi Afrik:ıda tevkif edi -
en 3 Fran,;ız gembi hakkında pro
e;;toda bulunmus, gemilerde kacak 
;ya olmayıp gıda maddeleı i m.e\·
.~ olduğunu hildirmislir. 
Kap .. ehrincien alınaı; bir telgi";,f 
dernm eden kontrolde bu gemiler 

le kiilliyetli miktarda memnu esva 
')ulunduğu :ınla~ıldığı halıeı· ve~il-
1ektt'dir. 

Singapurdaki Japonlar 
Tokyo. 8 (A.A.) - 1smi nc·sre 

rJilmiyen bir japon \':tpunı, Singa 
purcla yerl"şmi!? olan j:ıpoııları ':'l\ _ 
nak üzere Yokohamayeden hare -
'<et etmi;;tir. 

japoıı~;adaki yabancıların •ikinci 
'1ir emre kadar ,·erlerinde kalmala
n bildirilmi~tir. ·Şaııghııydaki ecne -
ıilel' de bu,emre göre yerlerinde k:ı
acaklardır. Ilıı çıkış yasağı, bütiin 
'Cııelıil~re şamildir. 

Gl. ' ' cyvcl döndü 
Yeni Delhi, 8 (A.A.) - Pers~ııbc 

•ünü Siııgapurdan hareket ede.n in
rilterenin Hindistan orduları baş 
'<um 'l.ndanı general V C\'\'el buraya 
relmiştii". . . 

azasıı~ıı~ a~llar.ı ,.;ayılırke~1 )fa!·eş~l !3u- Ja.rnıda biı' düşman bomba ta~-.rnresi- ı;ıını bilil'mis ~e 18 vasıııı bitirmemis 
d,yeıııııın ısmı en ;;oıı zıkredılmıstır. ni dlişüı·müıılerdir. olanlar, idrak V':) ir•;dı.?. kabili,reileriııl 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

SON DAKiKA: ooo ORT1l ŞARKTA: haiz oldu klan takdirde leza görecek-

ALMANLARA GORE K11hi.ı:~· 8 (A.A.) - Orta :;ark ha- lerdir. . 

-Baı tarafı 1 inci sahifede 
ret gemisi batırmışlardır. Bir Ru -
m::?n denizaltısı 12 bin tonluk bir nak 
liye gemi~ini batırmıştır. 

Tayyar:.!lerimiz Atlantikte 4 tica
ret gemi,;i balırmı~tır. ingiliz ~ahil
lerindeki doklar ve limanlara Riddet 
li hlicumlar yapılmı~tır. Bir i;ıgiliz 
muhribi batırılmı~tır. 

İngiliz tayyareleri Alman~·anın 
muhtelif yeı !erine bombalar almış
lardıı·. Bunlar ar'ısında Berlin ele var 
dır. Jia,:al' azdır. 27 ingiliz tayyare
si dii~iirülmi.istiir. 

000 

Yeni Nazi dini 
- Baıtarafı t inci aabifede -

A iman h:ırsının güzelliklerini Al -
man kanının y:ırnttığına imanım var 
dır. Alman varlığının şerefi ve diğer 
milletlPrin iyiliği iı:in Alman mille
tinin, di.inyava hakim olma,;ı mukad 
der buluıı.dı{ğ-un:ı. iman edi;·ornm. 

* Radyo gazcl~sinden: 
Bu haberin ne derece doğru oldu

'~U biliıımiyor.-a da Almanyanın mi.it 
tefikleri. bilha!:<sa Macaristan ve ita! 
ya üzerincl<• te~ir yanmak mak;;adi\"-
le ç:ıkarıldığ'ı tahmin ediliyoı·. · 

va teblıgı: 2 ~ Dir cürmü i~lemıye matufiyette 
Britany:ı bomba tayyareleri, Trab- şüphe ve tereddüde mahal bıırakmıyaıı 

lusgarpt':! tayyare meydanlarına hU- ve :ıyni zamanda ciirmü i:!lemive elve
cum etmi~lerdir. 1-;abetlcır kaydedil- risli olan hareketleri icra eden ki:n
mi:ı Ye y:ı.ngııılar, infilakler gi:~·ülmüs. -·-------------

Çörçil ameıeue hitaben 
bir nutuk irad etti 

tür. Dfü~maııııı nakil ı•asıtalan ve iase 
:ı.nbarlanna da hi.icum edilmiştir. · 

Orta Akdeııizde tayyarelerimiz lıir 
kafile.'" alı: aktan hiicum etmislcrdfr 
s.i:-ı yüz.ünden ~~sar teslıil edilmemiş~ 
tıı:. Sı.cıl~:aya ~l~Cllm eden tayyarelel'i
m~z bu'. us ve oır fabrikayı t:ıhrip et
mışlerdır. l\foltaya hiicum ecl<:!n di.i,.;
maıı tayyarcleriııden bil'isi düsüri.il
müştüıı:. Tayyarelerimizi ıı hep»i ·üsle
ı·ine dönmüf5lerdir. 

'lC:---

1'1aarif \' ekaleti ınerkez 
nıenıurlarının terfii 

Ankara, 8 (Hususi muhabfrimiz
den: Telefonla) - l\Ia-ırif Vekaleti 
teknik müsteşarlığı haricinde kalan 
ve 10 Rene eyvelki ihtiyaçlara göre, 
hazırlanmıs olan diğer merkez dai
·elerinin_ bugünkü ihliyac;laıı kar:;;ı
lıyamadıgıııı nazarı dikkate abrnk bu 
dairelerin tevsi ve tekemmiilii için 
bir teşkilat kanun lfıyihası hazırlan 
maktadll". 

Üç işçi cesedi 
Yanan fabrika iç.inde 

bulundu 

Londra, 8 (A.A.) - İngiliz Ba~ve
kili Çörçil bngiin de ameleye hit:ıbeıı 
bir ııutuk söylemiştir. İngiliz ba '\'e
kili -::>zdimle demiştir ki: 

" - )1uh:webcnin ne zaman bitece
ğini, ateş kes emrinin ne zurnan ve ·i-

htanbul, 8 (Hu:ıusi muhabirimiz- leceğiııi kim~e bilemez. Fakat bütün 
den: Telefonla) - Boğ'aziçinde B~ıl Britanya mill~tlt>riııiıı bu muharebt>Yi 
ta limanında bir fabrikanın tama - leke;;iz ve saı·sılm:ı.d:ın geçireceğ'iı;c 
men yandığını. fabrika müdürü Fu- eminim. 
adın yaralandığını-dün bildirmiş _ Gözlerimi,z Avnıpaya baktığı z:ı-
tinı. man büyük muharip Stalini ve Okya-

Fabrika yangınında ~ -amelenin ııusa baktığı zaman ihtivacımız 01:111 

yandığı anlasılmıs ı·e bu zavallıların iaşe, mühimmat \'e sila!ıİarımızın bi· 
cesedleri bugün enkaz altından çı- ze gelebilnlf.'si için denizleri korsanlar
karılmıştır. Yangın hakkındaki talı- d:ı.ıı koruyan Amerikayı göı·üyoruz. 
kikat ikmal eclilnıis ve bsd olmaclı-
1ı anlaşılmıştır. ' 

Romanyadan bir tica
ret hey'cti geldi 

Bitler de 
Tarihi birahanede bir 

nutuk söyledi 
İıstanbul, 8 (llusuRi muhabirimiz- Müııih, 8 (A.A.) - 9 Sonteşdıı 

bettik. • · · 

EL HAMRA sı~~~ô'i1 

NORMA SHEARER - JOAN GRAVVFORT - ROSALINDE RUSSEL 

· Bu. ~uretle yıllard:ı.nberi zam gör
memıt- olan memurlal'ın cl:ı terfii 
nıünıkiin olacaktır. 

---oooı---

Altın fiati 
lslanlıul. 8 (Ilusu,;j muhalıiı·imiz

deıı: Telefonla) - Altın bugün 
2535 kuruş üzerinden ~atılmı~tıı· . 

den': Telefonla) - Şehıimize bugün 1923 tarihinde Nasyon:ıl ııosyalist .rii· 
Romanyadan bir ticaret he; eti gel- riiyüşiin" iştiı ak eden parti azalar, btl 
miştir. Heyet, Rıımen. ticaret nez:İ-I akşam tarihi birahanede buluşmuslal'· 
reli bas müşaviri Krıstonuıı reisli-, dır. 
ğincle 6 murahhastan mürekkeptir. . ~eµ~ı~dt>ıı yeni gelen Führtır, dinle-
Ticarc~ heyeti, yar~n (bugün) Ank:ı Y.~c.ılerı.n ~!kışları :ırasında bir mıtul' 
raya gıdecek ve alakadar makamlar I so.) l~mışlır. . 
la ticari müzaker('lt>ıinf' başlıyacak- l!ıtler, bu nutkun başlangıcında ılı~-
ır. katı, Alman imparatorluğunu tahrık 

K f 1 
'h etmek istiy':!n devletlerle bir anla:ını-

lıliyük artist tarafından ibda edilmiş, senenin en güz"!, en eğlencelı ve bir cok tabii renkli ~ahneleri 
• haYi nühtesııa bir ;;an'at e:eri olan 

Kadınlar Arasında Ankara, (A.A.) - Kızılay umıı 
mi heyeti bugün toplanın ·~· umumi 

Gibi :3 ---x---
Kızılay un1un1i 

nıerkezinde 

TITE W0~1EN heyete aza olarak Edirne mebıısu 
Zarafet, Güzellik ve B:ı.~tanbaşa Bir Model, San'at ve l\Ioda Şaheseri arzecektiı'. Bu film yalnız Dr. Fatma Mimik ile İzmir mebu~u 

kadın arfütlerin işt!-i"akiyle çevrilmi: tir. Şehime Yunusu, Kızılay gençlik teş 
YALOVA FİLMİ kilatı heyetine de Tekirdag mebıtstı 

SEA
NSLAR ' Cemil Uybadin ve Ulus gazetesi nt>s 

• 1,30, 4, 6,30, 9 - CıımairitiesiiiiivieiiiPiaiizi:ı.iriigliui·nilieirii ililiiiidieiiibiaişliairiill riyat müdürU Mümtaz Feniği inti~ 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiii HERGÜN: lLK MATlNE UCUZ SEANS .. - hap etmiştir. 

AYRICA 

uru asu ya l racı ya varmak için y:ıptığ'ı l>e.rhude gay· 
Ankara 8 (Hususi muhabirimiz- retleri b'.:r daha çekmiştir. 

den: Telefonla) - Yeni ticaret an- Almanya ile müttcfikl9t'İ tarafın· 
laşması ile Almanyay:ı kilo.~u otuz dan ka~anıl~n em. alsiz zaferlere i:f'.: 
kurustan 6 bin ton ('ski mahsul kum ret _.~tmış , duşmanın Alman harp ku• 
fa,;ul~·anm ihracına, hliklımelimizce vetıni, Alman kıtalarının işgali altın: 
miisaade edilmistir. da bulun:ın topraklarda baltalaınıık 

' için yaptığı teşebbüslem g€Çmiş ve Al-
lstan bulda çocuk sayımı manyanın malik olduğu silahlarlıı ta· 

t,-tanbul, 8 (Hususi muhabirimiz- arruza uğıradığı heı~ yerde kendini ı:ı:; 
den: Telefonla) _ Yurdun her ta- daf~aya ~'.\zır oldugu ve nutkunu 8 ·1 
rafında olduğu gibi şehrimizde de teşrmde. olen_hrle Almany.ara ~a~ı.n 
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