
----s,, 
~ a 1•t Rusya hlik umeti· 
~ Qfıariıtaa, hükümo· 
°tttd~~fya elçiliği va11ta1iyle 
&.ı1 ~ proteıto notuının 
-.dı' . ' bir te11r baııl ede
t'd iı Ye bH'akiı Moskova 
~'1oaq •e ajanıları tarafın· 
l._ d Yapılan neıriya· 
.. ~1~0iru olmadıiı ve bazı 
.. ~~ 'tleria ta hı if edildiği 
~ 111da Balgar gazeteleri· 
ı.ı.:ı•ldıldarı tiddetli maka· 
"8.b' Moıkova · Sofya mil· 
"-rt •tlerınin biraz daha 
.... ' 1'''Çeii anlaıılmakta· ._ 

f htı 1 Pttolotofua tekrar Bul· 
~:t•oıa Moıkova elçisini 
~"•IE Sofya bOkfımeti 
'~d•a verilen cevabi 
~ • Sovyetleı birliğini 
,. •t1nek çok uzak ol-
._,~'· hatta bunun birce 
~ 1• tellkki o1unamıya· 
~~ beyaa edeceği bak
" ~ l haberler g5ıteriyor 
~"••ele de benOz ka· 
~· bir balı uıak bu· 

dır. 
ların, resmi beyantıa, 

~ ••ırlyatanın ve her 
~ diplo111atik h ıebbtısle· 
~ 4'-••rı dikkat Ye ehmi· 
~' ' •luımadığı ıu mtlca· 
~ ., lllauharebe zamanla· 
~ 8, Molotof tarafından 
'- t"'-lı yeni bir ihtarın 
~.~t•1e kadar bir netice 
~ lllerak ve teceaıllıle 
..... •lctedlr. 

'--~ l>eraber, gtiniln 
~~ ılyaal ve 11keri 

' 
1
•rladea tecrllbe gör· 

,_,_;ı-•lar, ıadece ıiblerle 
\._ t • lc ihtarlara Bulgar
~ hlı te kulak aemıya-
\~t 11111 lan ve tahmin et-
--~dlrler, 

s,t~h111a Sovyet Ruıya, 
~ 1 •t•ıa meram anlat-

~~~· dıha nasıl bir me· 
...... ip tt1nek lllzumunu 

't•lctir 

~IRRI SANLI 

't 1lnanist an 
• • ıaşesı 

hakkında 
~--"----\ ~ (•.a) - Yarı resmi 

~' '~·~~11 bildirildiğine at.' rıtı1e nezareti Ya· 
~«.~' T6rkiye yolu ile ,""ti 1 ~ceJc Jİyecek mad· 
" u' •de hiç bir maba
~,_. •terıniyecektir. 
,, llaahfiller Avrupada 

--~tiii açlık ablukaıı
ı-. 11111a tınfı yumaıat· 
~ ... •dtcıtiıi tebaılz 
~lrler. 

:i~hib, N ..... 
Amiri ve Bal 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

. Sene'fık 1,S Lir11 
6 A.ylrk 4 ,, 

(Her gUn çıkar alyast gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIN SAYISI (100) PARA 

B. Çörçilin yeni 1 

bir mesajı 

8. ÇÖRÇIL 
Vaşington (•. )-Amerika 

lejyonerlerinin milli kongresi 
müaaıebctile logiliz b&şvc
kili Çö çilia göndcrdıği şu 

mesaj okunmuştur: 
Amerikalı lejyonerler, kong 

reniz mfinasebctil sizleri 
selimlarım. Çok büyük fe
dakarlıkları ic p ettiren har· 
bin üçüacü ıenesiae girmiş 
bulunuyoruz. 

Şimdi ıize ilk hatlardan 
bitap ediyorum. Bize • yıp· 
tığıou: yırdım için verdiği· 
niz k rardan dolayı logiliz 
milleti namına size teıekk r 
ederim. 

Aıkerl rimiz kadın ve ço· 
cuklarımız > ğır zayiata uğ· 
radılar, ve uğrayacaklardır. 
Fakat bu mücadelede biz 
yalnız kendimizi dcğıl, bür 
yaşamak istiyen bütlla mil· 
leri dDıünüyoruz ve Ameri· 
kanın da bizimle beraber 
olduğunu bildiğimiz için ce· 
ıuruz. 

lngiliz 
Gazetelerinin 
Neşri vatı 

Londra ( a.a ) - IDgiliz 
matbuatı dUakü nütbalann
da Rus • Alman harbı ile 
çok 11111 bir surette alaka
dar olmakta ve hükumetten 
bir şeyler iıtemek~edirler. 

Deyli Telgraf dıyor ki: 
Rusya bugünlerde. çok na· 

zik dakikalar geçtrmckte, 
orada vaziyet oldukça karan· 
lıktır. Buaunla beraber kııın 
Ruıların dayanacakları hak
kında kuvvetli nazarlar var· 
dır. 

logiltere Almanyanın Rus• 
yada meşğal bulunduğu sıra· 
larda hava ve derı.izde olmak 
nzere mllteaddit akınlarla 
Almanları iz'aç etmiştir. Fa· 
kat karada bir ıey yapıma· 
dık. 

Elimizde kuvvetli ve ol-
dukça kalabalık bir kara 
ordumuz vardar. Acaba kıt· 
a11na bir ıeyler yapamayız. 

Almaayaya teker teker işl~
riat bitirmek ıiya1etini tat-
bik etmeıine yine mnııadı 
eclecık miyiz ? 

1Çok Beienilen Pavyo larda 
ITALYA PAV ONU 

lngiliz Sovyet 
askerleri 

yan yana 
dövüşecek 

Her 
____ ,._ .... ____ _ 

ziyaretçinin t kdir 
tahsin·ni celbetti 

----·111111111111----

ve 

1941 lımir Entern11syonal zeı:ıgin paviyondaki hettllrll 
Fuarında pek çok brğ nilen mal ve makine ve kumııla· 
ve hemen bir milyona varan rın sür t rekorlarını kırmıı 

• 

----.. --
Nevyork (•.•) - Ameri

ka11 muhabirlerinden Huin 
Ruslarla lagilizlerin yınyana 
dövüşeceklerici bildirdikten 
sonra, lr ndaki lagiliz kıta · 
larınıa ıaaoedildiğiaden çok 
fazla · olduğuğu ıöyliyor. 

ziyar.etciler!D bilyOk bir dik· otomsbilleria zarif olduğa 
kat ıle ıey1r ve temaşa et· kadar metin dikiı makine 
tikleri munzam ltalyan P•· ve radyoların z rif olduğa 
viyonunda ~eıhir edilen bir halkımız t rafından beğeni· 
çok k.ıymeth !IY• ve faydalı leu ve ranılan çeşitlerden 
saoayı mamulatınıa bu e-

1 
d 

rece lika uyandırmuına 0 ması ır. 
b•şhca sebep, bu gütel ve -Devamı 4 üncü •ahiledı 

Nitekim lrao tarikile Sov· 
yet hududuna nakliyat ça
releri temia edildiğinden ln
giliı kıtaları Rusya da K f · 
ka1 yoluyle Don üzerine 
giderek or da Sovyetlerle 
omuz omuza bar p edecek· 
Jerdir diyor. 

SOVYET 
HÜKÜKETI 

Bulgar Cevabını nasıl 
karşıladılar 

Bul2aristanın 
yeni bir 

ha eketi mi? 
--o-----

Londra, (a.a) - Bulgaria· 
tan hükumetinin ltalyadaa 
utıa alacığı gemileri boi· 
azlardan geçireceği hakkıa
dakt haber dolayısı ile b11-
rada hiç bir şey bilinmemek· 
tedir. 

---o---
Bulgar Utro 
gazetesinin 
bir yazısı 

Sofya (a.•) - Utro gaze· 
tesi Rus • Bulg r hadiseleri 
hakkında yazdığt bir yazıda 
diyor ki: 

Rus - Bulgar ıiyasi mü
DHebetleri son zamanlarda 
Rusların sebebiyet verdikle· 
ri hidiaelerle gerginleşmiş 
bulunmaktadır. Hatti bazı 
def al ar Ruslar harplık bldi
seler ihdas edecek kadar 
ileri gittiler. Bulgarlar ev
velce yaptıkları protestolar· 
da tamamiyle haklıdırlar.Son , 
Sovyet notasına verilen ce· 
vap bunu göstermektedir. 

Bulgarııtanıa bugünkü siya
seti hukuku düvel kaıd leri 

mucibince ta•hhütleriai ye· 
rina getirmek siyasetidir. 

- ..... -o--
Rumen genel 
kur • • ay- reısı 

öldü 
Btılueı ( a.a ) - Bumen 

orduları genel kurumay baı
kanı diin bir tayyare kazuı 
neticesinde ölmüştür. Gene
ral tayyareden inerken per· 

vane baıına raıthyarak ba· 
şını gövdeıinden ayırmııtır. __ .. _ 
Dogole bir il

tihak daha 
Vışiogton (a.a) -Amerika 

bOkumeti nezdinaeki Fran· 
11z ıef arethaneai maliye ata-

ıeai vaıif eainaen iıtifa ede
rek ieneral döiole iltihak 
ıtliiini allkıdarlara bildir. 
mittir. 

-
B. MOLOTOF 

Moskova (a.a)- Tas ajanıı 
bildiriyor: 

17 eylfılde hariciye halk 
komiseri Molotof Bulgaristan 
büyilk elçisi Stamaaofu ka· 
bul ttmiı ve 10 eylul tarihli 
Sovyet notasına Bulgu hii
k fımeti tarafından verilen 
notayı almııtır. 

Hariciye komiıerliğiaden 
bildirildiğine göre Bulgariı-
tan esbabı mücibeli Sovyet 
not111nıa hiçbir kısmını cerh 
etmeğe mavaff ak olamamıı
tır. 

Röyter ajansının mubari· 
ri bu husustaki lagiliz hl-

kümetinin noktai nazarını ıa 
f)kilde anlatmaktadır. 

Evvel emirde .Bulgariıtu 
logilterenin müteffilt lerl olaa 
Yunanistan ~ve Yugoılavya 
ile harp halindedir. Tabiidir• 
ki bu va:r.'iyet karşısında bl· 
taraflİk perdesini oıtaya 
atamaz. 

Kaldı ki Türkiye f Moatri 
mukavelenameslıi harfi har• 
fine tatbik etmekle böyle 
hadiselere meydan vermeL 
Neteklm 'geçenlerden tadil 
edilerek bir petrol gımul 
haline konulan vapurun boi· 
azlardan ıeçmesine müıaa• 
de etmemiş idi. 

---o----
• Ruzvelt 

Tahsisat 
yenı 

istedi 
V aşiagton, (a.a) - Reiıl 

Cum bur bay Ruzvelt konı· 
reden ödünç ve kiralama ka· 
nunu mucibince 5.985.0 
dolarlık tabıi11t etmiıtir. 

Şark cepht1indıki Alman askerleri bir f11ılıdın iıtifad 
ıclırek Yatanlarınclan ıelın ıaıetelerl okuyorlar. 



lDLllPf.Alli 1 

Kahra a·nlar- 1Cahraıb · m ı CETEÇIL K, 
·-T-AFSILATI 

1Kit8p""" {iya\bt- I Sındırgıda 
rı arttı cinayet SOliüT .. Y 

-5- Yazan: H. O. T. Vi i, (a.e) - Ofı: Komü· 

Cengiıin tertip ve tensi· 
blyle ordusunu t biye 
eden Sobut y çok ma· 
birane bir hücum v ta
biye ile en çetin muh · 

rebeleri kaıanmı tar 

-o-
Cenaiz kırk yışın geldi·_ 

ii zaman kiiçük bir beylik
ten ibaret bulunan hü üme· 
tlai bllyük ve geniş bir nı_:: 
keye sahip kılmıştı. O va· 
kite kadar bin bir tecrlibe 
16rmll1 ve tam man ıiyl 
7eti1mlşli. Bahusus onun çok 
deierli iki kolu vardı ki 
banlar cihan babatınaydı . 
Biri kumanpan Cebe, öteki 
tefrika mızın kahramanı So · 
batay .• 

Sobutay kıtaları, büyük 
Temuçialn tensip ve r yile 
161le teşekkül ediyordu: 

Harp başladığı zaman eş· 
Jaııaı bir yere yığar, ıüril· 
leri çıdırluı ortay ahr, h y
•aaları birbirine sımsıkı b ğ· 
latır veya bir ormana rk • 
ıını verir, önüne raba ve 
eıyadan iıtihkimlar kur r, 
b&yük kay lırı daği rdan 
yuvarlanır bu istibkimlarıo 
~a&ae yerleştirir, o d !l son· 
ra hiicuma girişirdi. Süv ri
lerİDİ beygir olm k üzer 
fırkalara ayırır, plyad ini 
elliıer, elliıer tefrik eRer ve 
her elli neferi be r af 
&zerine dizer ve bunl rnı ön· 
leriade de iki zırhlı safı bu· 
lundurardu. Silibl rı yau 
•iri kılıç ve y y ve bir de 
karğı idi. Zu bh safların at
ları, eğerleri ve n ferleri de 
haıtan aşığı zırh içind bu 
laauyordu .. Savaş• b şl ndı
jı zaman ilk safların ö Ü· 

De keıifçiler çı rılır, bun· 
lar taarruza geçerler, düş 
man HfJarını o v k rğı 
ile zedel rl , iyic hırpa n 
dıkların• auaat g etıuhnce 
ha öaciller ı\jr tle ge ı dö 
Derler, diğer kıtaların ra 
larına karışırlar, sonra umu
mi htıcum başl r, o önd 
kiler yalınkıhç v mızr k 

. . :; . ıı~tiŞ~~ ~ör J.~'r'J~ Rabi, üç 
n Y rdım etmııtır. . .,. -·)ı.lft ;tvY.d .. ·ıcenae ışgal ma· 

Ce giz b n gay t büyQk 1iamları laraıınilr.n tevkif e· 
bir kurult yd Çine hizmet dilmiştir. 
rzı te!:Hfinde bulundu, ö~ Tevkif sebebi belli değıl-

~edeo bu teklif kurult yuı dir. 
dedi kodu ile rşıla dı, bir z ğrep, ( 1 • ) - Zığrep 
çok mütal 1 r ıerd dildi, S rayboın civ randa jandar· 
fıkat Sobutıyın crt Y h· malar hücum eden v6 sa· 
lıp: . botıjlara iştir k eyliyen on 

- Arkadaşlar, ayıo mıl· Sırp cetecisi id mı mahkum 
lettışlarım, :uıu b k nımızın edilmiştir. 
.bunda gb:li bir dDşlinüı~ ~e Budıpe le, ( , ) - Mı· 

•.maka dı var~ı.r .• Hiç _birımız car g 2 leleriııin Zığrtplen 
oıı~n ku~~eth.,sıy ~~tı~- kıl~ aldıkl rı mılümata göre, 
yetıremeyıı, __ teklıfı ay~n· Almatı keri t ııyan bir 
kabul ed lim,\bakınızwıo un•u otobilse bomba "atılmış, iki 
da ne o nl r ve şereflerle 
karşı1ışıcağız.,, dedi. Bu nu· 
t uk yıldırım t sirinı y ptı. 

Alkışlarla h kanın bu tek· 
lifi kabul edildi ve Çia bir 
h eyet seçilerek gönderildi. 
Duaların b şına d Sobutay 
getirildi. 

O sıralard Çind büyük 
bir kıtlık büküm sürdfiğli 
gibi bütnn civar Türk bükü
metlcri de Çine saldırıyor· 
lardı. 

-Sonu var-

r mı 
21 Ey ül 941 P ı r günü 

s at 15,30 d Alsacc k t • 
dı d H ltEvi ti tizm b y· 
ramı yapıl c ktır. 

Mü bnk 1 rda derece l -
c k tletl r zeagiu hediye· 
ler verilecektir Bu müs b • 
kal ra iştir k etmek isteyen 
atletler Halkeviade k yıtl -
rı ı y ptır cı• lard r. Bu mü· 
s b 1 rı t kip etmek isti· 
y ter d v tiyelerinı H lke· 
viud ar ye lsrdir. 

rı 

Alman snb yı "ağır sn rette 
yar la mışıir. Suikaıdı ko· 
münist uosurl rnı 'yaptıkları 
sanılmekt dır. Faill rin [bu· 
lnnm sı için büyllk mükfifat 
vadedilmiştir. 

Paris ( • ) - Fransız mu· 
haripl ri lejiyonun reiıi Al· 
b y Hortonua oğlu 8 9 ta· 
rihind meçhul kims ler tı· 
rafınd otomobile kaldırıl
mıştır. Albay, Horto, umum'i 
harbin hav knhramınların· 

dandır. 
Budap şte, ( , ) - Ojı· 

yag g zet sinin muhabiri, 
Be1gr dd bir Alman askt.· 
rinia ö!dürülm sine ,mukabil 

elli yedi komllniıtin idam 
ediJdıği i bildiı m tedir. 

Londrı, ( a. ) - Bütüa 
g zeteler, bu bıh Alman 
askerine l"'k rşı y pılan te· 
cavüz.l re muk b 1 yi bilme 
il ol r k on Fransız re hi· 

nesinin Alm nl ~ tarafından 
kurşun dizilmiş olması ha· 

berinden nefretle 'bahset· 
mektedirler. Pariste Fıaasız 
rehineleri kurıun dizilirken 
hemen ayni zam nda,iki A l· 
mao erbaşına kar~ı yeni bir 
suikasd yapılmıştır .. Bunlar· 
dan biri ölmü~, Diğeri ya· 
ral nmışhr. Gazeteler rebi· 
nelerin .. id nınd n a fretle 

b hsetm te ve bunun ak· 
sül meli , şiddetlendirdiğini 

şeyid eylemekt~dirlcr. _ .. __ 
tutarak u rler, ö ıeri e ge Ku" ltu .. r Llsesı· MO ür-
ıeni ot gibi doğr rlar, rk -

sker 
Sig r ları dan gelenler o~I rı takviye ıu .. g"" On den 1 

ederek. en çetıo s vaşl rı ı 
kazanırlard ı. ı 1 - Okul kayıtlı bilü 

Er, onbaşı ve crb:.şlua 

Çin imparatorunun Cen. ::~k~!~e~:rin~ ha;;,! ~ıb: 
ve bu t s·dıknım lerioi izmir 
Maarif müdllrlügünc tHdik 
ettir cekleıdir. 

mahsus ıigar l rd n bir ki· 
şiye günde on dan den f z· 
1 satılmıyacakhr. 

gize gönderdiği Si f 
aomoı besik .. 

Sobutayın ordusuod elli 
klıilik taburlar, 500 kişilik 
ale1lar, bu alaylardan beş· 
bla lriıilik kolordular mey· 
dana gt tirilirdi. O zamana 
kadar TOrkleriıı kolorduları 
on .,la kiıidea ib retti ve 
ba kolordulara tümen deni
lirdi. lıte bu teıkilit netice· 
ahlu ki Cengiz orduları ve 
lolaata11a haıp feaaiadeki 
letlaliil cllıaaılr olmaları· 

IBA 
2 - Bu şekilde okulu· IBA tahta kuruların ı yok edeı 

muzdan ayrılmış talebe ile IBA m deni şyayı parlatır 
reımi ve hususi Lise ve Or· IBA lekeyi çıkarır. 
ta m kteplerden tasdiko • Pavyonumuz iş Bankası 
meli ve diplomalı ve yabud p vyonunu yanı da (30) 
belg li talebeni kayıd işle· numar h pavyondur. Pera· 
rine bış1 nmıştır. end de ratıı yapılır. 

3 - Önümüzdeki dc:s yı· .. I 
hnda okulumuzun intizam ve r. şık 
inzibat ve den bakımları 1 zu:b Meml het baataae1l 
em1aline faik bir şekil arz Roatken m\Heba11111 

• • - Rcıntkea Ye Elektrik t edaYl•I 
edecektır. L11e ye her gan rapılır. lklccl &erler Sokalr 
mlracaat olaaabilir. d. S 2 tt ııııı. 't ıaro1ı1. ua 

---o--
Ankara - Kığıt fiatle· 

rinia yüluelmeai hHebiyle 
yeni d ers yı lından itibaren 
ilk mekteı kitapları fiatle
rine yOıde yirmi,:ı orta okul 
ve li1e k itap fiatlerlne yDı· 
de oa aiıbetinde zam ya· 
pılmııtır. 

------
Jlıcada 
Boğuldu 
Çeıme kaıaıuun Fıhred· 

dinpııa mıhıJluiade oturan 
Girldli Kadir kızı 17 yaıın· 
da Nasip Eraaı, ılıca banyo· 

l arında banyo alırken botul· 
muıtur. Yapılan tahkikat ve 
muayenede kızın ötedenberi 
ssr•a hastılıi•na m&bteli 
bulunduğa ve banyoda ani 
olarak bayıldığı, kuıtarılamı· 
yarak boğalduğa ınlaıılmış · 
tır. 

--,o-----
SıDdırıı -

ilçeli kay&nde ~ .. 
olmuıtur. Kay&• rar: 
maballealadea H ~ 
AH Atkı atıç k• 
zDndea Antaı kl;t ff 
man oğlu soı., .... 
gaya tutaımaı " 
ateıllyerek Sil•~ 
mittir. Katli 
adli1•1• verllmlftlt• 

21sveç to 
suba~ 

Ştalsbolm, (a.ı) "'ı 
da demirli bula•.._.., 
plto muhrlblnd• ~ 
mıı •• mlhimllllll'~ 
olmaıı aeticeıi•d~ 
mıı, dif eri de d!_.lr 
uğramııtır. Bir :;
yarala var dar. "8 
meçbuldur. 

İzmir DefterdalıilndaO!J 
Sıtış No. M..,.,...~ 

844 Birinci kararantiaa A11d ıokak 1763 
p arselde 449,50 M2. biliaumaralı arsa ,r 

845 2 nci Karaatiaa Azmi ıokak 1763 ada 18 P j 
selde 389 M2. biliaumaralı arsa _ıJJ 

846 Karantiaa iıimsıiı aokakta 1771 ada 9 ,-ır 
249.SO M2. eald 64 aumarall araa jf 

847 Giiılyalı Reıadiye So. 902 ada 2 pırHld• 1 ; 
M2. bili numaralı arsa .a.11 

848 3üncü karataı M11ırlı Cad. 670 ada 9 ,.,..... f 
975 m2. 159/1 taj numaralı araa fi' 

849 3ücü Karattı Sabahat, Kemalettin, Hor116, & 
kaklaruıda 656 ada 1 paralde 414 m2. 4, t 
10, 12 kıpu no.lu araa J" ~ 

750 Gilzelyali Teceddilt ve Sellmet aokak 201 j Ş 
lparHlde 177 m2. 14 2 kapı ao. araa s5 ~ 8-; 

851 3ilocü Karataş Aıanıör ve Sabahat So. 6 
da 4 panelde 997 m2. 27 taj namaralt .,-.,.,ıi 

852 Göıfepe Turgatreiı 840 ada 7 pa11elcl• 
m2. 2·1 taj No. araa ~ 

853 Salhane Halil Rifat Pı. cad, 781 ada 5 ~ 
35 m2. 314/l taj No. a11a ,; ~ 

854 Gnıelyalı MDıtecabi 919 ada 14 parıelcl• ' 
m2. 40 1 tıj No. araa s,ff \ 

855 GOzeyalı Reıadiye 902 acla 3 pıraelde ıS ff \ 
m2. bili 110. arta '" -, 

856 Gürelyah Milıtecabi 877 ada 13 pır,.ld• / 't 
m2. bili No. ıraa ' .,J ' 

857 Güzelyıh Sellmet 906 ada rl par. 167 111 ' 

No. arıa SO ,J ~ 
858 Karantina TBrkoilu 773 ada 5 par. 593, \ 

65165 kıpı No. arsa -" ~ 
859 Karantina L.,tafet 773 ada 12 par. 493,SO '"' 

bili No. ara ,,'4 r, 
860 Karantina Veysel 1745 ada 4 par. 162 _... ~ ~ 

65 kıpa No. araa ~ 1'' ~ 
861 Karantina iskele cad. 177 numar1lı ıok• 

ada 18 pır, 159 m2. 50·1 hj No. ar•• t5 ,1 
862 Kartıyaka alaybey 1675 Mitatpııa ıokak la--,; 

10 pırael 268,50 m2. 114·2 taj numara t 
icra No. .,,,,. 

7 Birinci kordon balıkhane altında tS • 
d&kkin ,.,(1 

bit t':ı:J 
Yukarıda yazılı emvalin mllktyetleri •• 

8 
9-f4'l 

menkulün bir ıenelik icara peıla para il• ,,_ıJ".J 
itibaren 17 glla milddetle mlsayed•J• ~ r 

ihaleleri 25·9-941 tarıhiae mlıadif peri~~ 
15 tedir. Taliplerla muhammen bedelleri ~-
7,S depozito akçeıi yatırarak yevmi meıkll 
dllrlliiil•d• mlte .. kldl ••hı komla1••d• 
ola•ar. 
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ıt "Rusyanı v E C " ~i 1 rinln dOnkO 
Bugün Almanca garın lngilizce, .. 

l -Kanlı Ihti a le - !; top antısı 
-..:;::; .......... , .............. _ ........ ~.......... ViJiyet zirr t müdürleri· 

................... • ................ -••••.. nirı topl ntısı dün s t 10,30 
-31- Yaz n: HALiL ZEKi OSMA d şehrimize dönmüş bulıı-

~l~ar~&ncü iıtlntakta idi. lı mektuplar yazmıştl. O da n n Zir at Ve ki 'imiz 8. Muh· 
~'-1tt Çareviçin tahta çı· bu mektup! rı mubafua et· Iiı Erkm ain reisliği lhoda 
'it.ı iı Zamanki haşmetini ve mek tedbirsizliğinde bolun· yapılmıştır. Düa öğleden 
'\. trtDı taıvir ederek onun muştu. IOnra d dev m eaen içti· 
._,:~~laruu ... ıayarak itirafta Kraliçe Moıkov y götü malu bir hafta k dar süre-

8 a. rtıldOğü zaman hat ıoı t - cektir. içtimai r~ n sonra 
"-~ ~llQ11 (lzerine bu biçue aıdı ve Ç rdan af dlledi.. zira t müdüd ı i şehrimizde. 
ı.,,~ flıtace çarmıhına geri· Biabaıı Blebof ta Ç riç ile ki müdUrl ri şehrimizdeki 
' 610aceye kadar bu olan al k sını itirar etti zir i mües eleri g zecekler· 
~~ •bı faaliyette bulundur· Fakat biç bir inkılap b re· dir. 
"t •aretlyle cenlandınl· ketino lıtirak tmediği gibi Dünkü topJ ntıd ziraat ttt.' llııbknm ol da. Ve bu istintakta Çarın y but Ça- müdürleı i viliyetlerinin zirai 

t._ halka aeyrettirildi. riçe K t rioin aleyhinde hiç vaziyetleri trMfınd g8r0ş· 
"'d •dan ıoara Ayan iza- bir teıebbllıte bulunm dığı- meler yapmışlardır. Miltea· 
~ '" Preaı Dalgorukl te•· aı iddia eyledi. kip topl nhl rda zir i Ga· 

'-~ı~dlldi, Boynuna zincir Bu itiraf üzerine m hke· yiş kanonunun tatbiki, bu 
hb11''•1c Moıkovaya kadar meye sevke lüıum görme- seneki zır i vaziyet, zir i iı-
~~l 1Y•lr götOrllldü. Fakat dea binb şı GI bof Çarın tibf lin ıthrılm sı tohum 
'-t, 111 

de çar da bu muh· emriyle ertesi gllnü Mosko· mcselaleri, dr i mile dele 
'tf~,111 9 • idil preaıia Çare· vaaın Kızıl meydaoınd ka· v ziyeti tobuml n iliçlın· 
'- ~ •dediklerini yaptıkları· zığa sapl nıldı. m ve temidenm si, ziraat 
~~. ''••t retirmemekle be· - D v rıJI 9 , ..:.. alet v m kinclerioin vcziyet-
~ .. ' 011u da cezuız bırak- --o leri ve ziraat mvzuu içine 

Sibı giren bütün me elel r etraflı 
hl 'Yanın en ıoğuk kö- Dikkat : şekilde tetkik edilecek ve 
(1.''ha, Dıenf aya iÖaderil· lüzumlu karar) r hnacaktır. 

Pete • KIZll MEJO NOA ... 
"-h, rıbargda yirmi kiıi Tarihi tefrikamız bundan 

p &11 bıpsedildi. ıonra rçok kanlı ve tüyleri 
tlt, •lır boyunlarından r.in· tırperten bir afh y giriyor. 

---::---
F A 

ec uas ~ '4, ~•kılarak Moskovaya Çar Retronun t htını koro· 
•- 'ıid'I Oıtaolml mecmu s' sahibi ._ ı er. mak için irtik p ettiği kam· 

j t...,.. fev'-alide mıhLem""' b k t ._ d B. Şinasi Revi tarafından y .:, a " " çı, çarmı , no , asızgın e· 
.d ~ -.b ederken Çar bir ikin· mir, yağlı kayış, zehirli şiş, m mleketimizin t nınmış im· 
)'" ~. ' "eme daba teıldl et- kazıklama, göz çık rm•, bu· zalarının iotirkile hazırlanan 

~':I da ilk kar111, yani run k'-sme. ateşte kızdırma IFuar mecmuasıoın mevcudu 
do~) çlıı anHı prenıu Av.. ıibi dünyada işitilmemiş işi· pek 81 kalmıştır. 

1, l..'a11, .. b lh ·ı ı h ı k Fuarın en gllzel bir batı· ~d .. u ta i azır ı · tilmemiş işkence ve •zap 
.~ ~iııaı' Parmağı olup olma· ıeldllerini, papas, prens, na· rau sayılan bu gOzel mec· 
1' Ş,~ tetlcik edecekti. zır, kadın ve erkek demi· muayı blltün okuyuculara 

8-;.._~b11 dördilncll genü yerek nasıl tatbik ettiğini, bilb asa tavaiye ederiz Fiatı 
>\la. lluıhlfaza ko andanı Kızıl meydana kurulan iı- 10 kuruştur. mDvenilerd•n 
b,t 1' Slconokofa bir tel- kence ve mezalim bidesine is eyiniz. 

1 ~çÇeJctY. Onu ilk karııı asılan kafalar, takılan vilcut· --•--

~ ~-... • laıldnnda tahkikata far, kebap edilmiı:ı aövdeler 
., •- ' etti, 7 

• 
.... ~ •d parçalanmıt göğftıler ve em· 

ıt -~ il •ın A9dolryayı Has- sali zulüm ve işkencelerin 
r L.: eryeaı manaatmnda 
~- F mİHllerini yazmağ• ba,hya· 

1 

'

t t~L •lıat DatOnde hiç caiımızdan bu acıklı, ibrete 
1 " q''İ tarike menıup t ıtaa jdeğer, taıtan kalpleri bile 
~ ~'d•. •ırt bir elbi1e ile galeya11a g tiren bu k nh 

• 'rGl~ fıciaları dikkatle takip et· 

~ ~ .. •ıı bubu fırsat bile- k t.: "r•d melerini okuyucularımıza te 

~ Li • bu kıyafette bul-
q r k rar tavsiye ederiz. 

.ıl ılt tal Ço tariki dünya 
7 ' y ••ıııı kamçıdan ieçir· 

~-. ; '•hibe Helen adını 
~Q '•11ıe1 Avdokyayı da 

~ \~bı~'Y• i6lürdü. 
~ ltı~ kraliçe hapsedildi. 

1 ~"~dllı olduğa vesile itti· 
~erek atinlerce Knot 

~--- ' lcırhıç ceı111) ce-' :bl tutuldu. N •1t lrimdı ? 
ltt'l ~:1t aıkerlik ıabeai 
~· il Stefan Glebof. 

,'rtt.._,•Uının suçu.~ 
~--t •t11e m&nsevi bir 
~ ~l•çlren bu bedbaht 
~~tlt ç'Q l•çldn aılda bir 
~' ~tıt bulmuş, meyaı 

"-•tı''lc Y•ıından sonra 
' •••mldano bir 

, '''Dı•k lıtemf ıtl. 
llaltfik Ye htJeCl8 • 

1')uhut ihra
catı se best __ .. ___ 
Ticaret Vekil tinden ge· 

len emirde böceklebmeğe 
baılamıı nuhutl rı ihracına 
müHde olunmaıtur. 

ıtalgan erkek ve kız 
mektepleri açıııuor 

ltaJyau erkek ve Ayyıld1z 
kız Dtharl ve leyli mektep· 
leri 2n eylOI tarihınde ıçıh
yor. lık, lisan deuleri v 
kadın işleri . Rayıt n bogno 
saat 9 dan 12 ye ve 17 den 
19 ıı kadar kabul edilir. 

19-20-21 

Bali n adı 
•bu ondu 
lzmir bnhkçıları tarafından 

yak 1 nan Kllltürparktaki 
Akv ryom g tirilen ve cın
ıi biliumiyen balığın ismi 
tesbit edilmiştir. (REMORA) 

adını ta ıy n ve Türkiye de· 
nizlcrind ilk defa görülen 
bu bahk nesli Amerik de· 
Dizlerinde y~şamakt dar. 

Kültür p tkt ki bayvanıt 
bahçesine d Engerek, Bo· 
zitik yılanl riyle · müte ddit 
kara yıl n, a nsarlar, Buka
lemun, yeşil ve siyah kerten 
keleler 2' tirhfmıştir. 

Kahv nasıl 
satılacak 

Halka tahmisler varıtasiyle 
kahve sabim sı düşünülmüş
tü. Haber aldığımıza göre, 
tahmisler lcilo b şıoa 6 ku· 
ruı kaıancı az görmüş ve 
kahve almamışludır. Bu se 
beple lu.hvelcrin tekrar bak· 
kallar VHıbıiyle tevıii bu
ıuıunda tetkikat yapılmak· 
tad1r. 

(1) inci dersten mab t 
Spr chtn Sie etwas laogum Biraz yavaş konuıuaas 
Wa ist h ute fiir Wetter? Bugün bıva nasıldır? 
Das wetter iıt ıchön Hava güzeldir 
Das wetter lıt schlecht Hava fenadır 
Regaete ? Y ğmur yağıyor mu? 
Eı r gaet Yağmur y&ğıyor 
Es regoet nfcbt Yafmur yağmıyor 
Eı ist k it Hav soğuktur 
Eı ist warm H v ııc khr 
Geben Sie in kaltes bier Soğuk bir bira verlaiı 
Wo ist dle Schılter ? Bilet gişesi nerededir? 
H bea Sie ibre F hrk rte? Biletiniz yaniaızda mı? 
leh h be ie in der Tascbe Cebimdedir 
leh habe es gefunden Oau buldum 
Macben Sie die Türe zu K . pıyı kapayınız 
Macb o Sio d ı Fenster zu Pencereyi kapayınız 
Hier iat r uch n v rboten Burad sig r içmek ya 

ııktır .. 

iHTAR: 
Bazı ııadalı, 1adasız ve birleşik harflerin nasıl okunacak 

hıuını ilk derste göatermiŞ isek te buglia yazdıfımız elim 
lelerde kullandığımız bazı harf ve k limelerin istimal ıare 
tini Türkçe harflerle tekrar gö termeği mu'7afık buldalr 
Danlara çok dikkat ediaiz: 

Sprecbea Sie - Şpreben zi Bier - bir 
Heute - lioyte 
Für - Für, Schöa - ıöa 
Schleht - ıteht - Schalter - şalter 
Ein - ayn, Die - dl zu - çu 
Fahr - Far, Türe - türe Hier • bir 
Raucben - ravheo 

Piyango 
desinın 

keşi- Kiihtadabirk 
tehiri til yakaland 

Çocuk Esirgeme Kurumu Kiihte - G>n sene evve 
lzmir merkezi tarafından Yaylak kazasında Ahme 
tertip edilerak 19 Eylül 941 oğlu Dervişi, 6 sene evve 
tarihinde keşideıi mukarrer de Sivereğin Halebi köyDn• 
olan rpiyangonun 9 Teşrini de 45 yaşlarında Temel ba· 
evvel 941 tarihinde keıide reda yakalanmııtar. 
edilmek üzere tehir edildiği --o--
haber ahnmııhr. 

--o·--
Mahkumların 
çalıçması 

Yeni kabul edilen ceza ve 
tevkif evleri niıamo1Amesinin 
tatbikine geçilmiıtir. Bu nl· 
ıame m•hkümların lehinedir. 
Mahkumlar gOnde 8 aaat 

çahıacaklardar. Kendilerine 
muayyen bir ücret verilecek-

tir. Iıterae top1auan parasını 
çıkarken toptan alacaktır. 

Uıla ve çalışkan olanların 
ların cezalannın da yarısı af 

edil cektir. Ceza evlerinde 
beden terbiyesi yıpıl c ğı 

gibi bir de kütüphane tesiı 
edilecektir. 

Taşla 
Yaralamak 
Kemer Kınçeşmede, A. 

kızı 24 yaıında Fatma y 

Fraaıova oğlu 42 yaıın 
Antuvan bir geçimsizlik yl 
ıünden Nikola karı11 Deıpi 
aa ve Franıova oğlu 40 ya• 
şanda Markoyu taşla ba1111 
dan yaraladıklarından yaka 
lanmış1ardır. 

---.flo--

Dövmek 
Çorakkapı Santral gara 

jında Mustafa oilu Mebme 
Ah, otobüıüa biran evye 
Seferibisara hareket etm 
mesiaden kızarak ıoför Ôm 
oğlu lbrahimi dövdüğllade 
yakalanmııtır. 

iz mir Defterdarlığından: 
Adet 
150 Yatak ) 
150 Yorgan] 
150 Yastık ] 

Muhammen 
Lira 

1200 

Kaışıyak kız öğretmen okulunda mevcut yukarıda ela 
ve mikd rı yaııh yatak, yorı•n ve yastıkların kılıfları dahi 
tahminen (3000) kilo pamuğun beher kiloıuna tahmin edi 
len 40 kuruş üıeriadea satııları 12 8 94 l tArihinden itlba• 
ren müzayedeye vazedilmiştir. 

Talipleri: MıUi Eaılik mildllrlüğilae müracaatla yDıde 
teminat akçesi yatırılarak ihale iÜaü olan 29 9 -941 tari11811!111ı11-ıı 
binde mezkfir okul bia111ada teşıkkOI edıcık ııtıt komla 
yonuna mtırıcaıtlara ilin olunur. (3729) 



IAftlRtJ 

Elelktriğe ka
pıldı ve ödü __ .. _ ....... 

DOa ıabah Ş hidler c d
deaiad Tarım 1&tış koope· 
ratifJeri birliii ıarap f bri
kı11nda bir kaza olmuştur. 
Fabrika amel sinden Köp· 
rlllDUi Muh r em, fabri ad 
elektrik ceryanın kapılmıı 
ve! kartuılamıyar k ölmüı

tGr. 
Hidls • z vallının. listik· 

leıi çtırllk bir k bloyu tut· 
ma11 yüzlladea ileri gol· 
mittir. 

-- o---

lngiltere 
Elçisi in 
Gezintileri 
Şehrimizde bulunan lagil· 

tere bllyük elçiıi Sir Ka· 
aatchbull Hngeason refikası 
ye kızı, düa otorayla Selçu· 
i• sıidere*' Efez harabele· 
ıini ziyaret etmiıtir. Bugün 
Çeıme plljına gidecektir. 

§ Şehrimizde bulunan ve 
faarı ziyaret eden laveç el
clıl M•dii latanbula gitmiı· 
tir. -1111--
iaşe 
Müdürlüiü 
lımir bona komiıeri Şevki 

Eıtuj'riUun f zmir iaşe m~
d&rliij'llae tayin edildiği An· 
karadan huıuıi surette aldı· 
i•mıı bir haberden aalaııl
mııtır. --o---
Çiviye ihtiyacı 

olanl r 
Şehrimizde bir ithalatçı 

firmanın elinde balunaa bet· 
ton çivinin, ihtiyacı olanlara 
tevzii için bugünlerde bir 
tevıi liıteai hazırlanacaktır. ---
Şehrimize 
Gelenler 
Bitllı mebusu B. Süreyya 

Ôrgeevere Aydından, Tica· 
ret vekildi heyeti teftişiye 
refıi B. Hakkı Kimil Baıar 
Balıkeairden, maliye müfet
tifi 8. Suat Baaa Ankaradan 
ıehrimiıe gelmiılerdir. 

ALM NL R 
e · dıyor? 

Berlia, (a. ) - Alman ıa· 
vaı tayyareleri 17 /18 eylül 
ıeceıi şimali Afrikıada Abu
kir tayyare me yd ıana taar· 
ruı etmiılerdir. Bini r~ ki· 
lo ağuhğrnda i fıl k ve yan· 
1111 bombalan bedt fleıe İsa 
bet etmittir. 

Bir 

Tirede Akçeşebir köyilude 
kız mes lesinden bir cin yet 
olmuştur. Hasan oğlu ibra· 
him Esmer, Abdullah oğlu 
Ali Yıldırımı t banc kurşu· 
nu ile ıutanın sol t rafından, 
k vg•ya kar1şan Hasan oğlu 
Adıbelli ile Must fa oğlu 
Hüseyin Cih nı d muhtelif 
yerlcıind n bıç kla y r la· 
mıştır. Ali Yıldırım hastıh • 
n de ölmüş. k til tutulmuş· 
tur. 

J ı;o • 
a gar te 

A manya 
Tokyo, (a.a.) - Binbışı 

Taninyasi diyor ki: Japonya 
lngiltetenio s dık do tu iken 
de lngiltcreden gördüğü ha· 
karetleri unutmıy cak tır. Ja· 
ponya müttefik bir devlet 
sıfatiyle vazifeaini ifa etmiş· 

tir. jıponyaııın bir çok cep· 
belerde b rp edecek iptid i 
maddeleri vardır. H ngi dev
let bu ribi manevr 1 r k r
IJI durabilecektir. Şarkt jı· 
ponya garpte Alm nya iken 
rejimlerle mücadel de-
cektir. • ,. 

,_.--o--
Rusgadaki · Polonua 
askerlerine hitap -
Loadra (a.a) - Polonya 

bııvekili ıeneral Sikoraki, 
bugün öğleden ıonra Lond-
ra radyosundan Sovyet Rus· 
yadaki Polonya askerlerine 
bitap ederek pek yakında 
Sovyet Rusyada kendilerini 
niyetinde olduğunu ıöyle· 

mittir. ---o---
600 Tayyare

nin taa ruzu 
Londra ( , ı) - Bel ııhaim 

tayyerelerinden müreekkep 
iki kuvvetli filo avcı tayya• 
releri himayesindeki Alman
ya Bethula elektrilıc fabrika-
ıına hücum etmiılerdir. Tam 
isabetle le yangınlar çıkmıı· 
tır. Mukabeleye çıkan Al· 
m n avcılarının 6 tayyareai 

düıür1Um6ştür. Bir bombar· 
dıman ve yedi avcumuz düş · 

müştür. Denize diişen bir 
pilot kurtulmuştur. 

anıınmıııııııııııııııııınııııııııııııınımıııııııııııııııırııımıııııı 

Cilt ve Zobrevi Haat hklau 
Müteh sısı 

DOKTOR . 

ih So a 
İkinci B yl r So. No. 79 

1] 

DYO • TELGRAF HABERLf 
Fransızların 
3 co Gönüllü Grubu 

l 
"' 

1 __ .. __ 
Pariı ( .a) - Bolşeviklere • 

kırşı mücadol edecek olan 
Fransız gönülltılerinin 2 inci 
kafil ıi, ı rk cephesinde 
f liy te g çmeden evvel 
bir talim k mpına gitmek 
Oıere V rsaydan hareket 
tmiştir. 

Merkez komite 'nin ver· 
diği bir bıbere gör 3üacü 
bir k file dıhı teıkil edile· 
cektir. 

Çok Beğenilen 
Pavgonıardan 

iT YAN 
PAVYONU 

Her ziyaretçinin takdir 
ve tahslnlnl celbettl 

-Bıştar fı 1 nci sahifede -
Esasan bu cihete bu ka· 

dar ehemmiyet vermek, fuar · 
ve sergilerde peli çok eua 
teşhir ederek büyük muvaf· 

f akıyetler elde edenlerin en çok 
dikkat ve ri yet ttikleri 
pratik usullerden ıayılır. 

lote it lyau paviyonuadaki 
ıiiksenin sırrını burada ara· 
mak 1 zamdır. 

Amerik deki maızzam ve 
. eDternasyonal sergilerde de 
balkın nazarı dikkatini avla· 
yacak eşyaJ ve mamulih ve 
bunları herkes bakmağa, in
ce1emeğe ve aatın almağa 
ıevk ve mecbur edecek bir 
ıekilde tertip etmeıini bilen
ler yalnız bu tecrübe ve 
zevkleri için dilayanın para· 
1101 alırlar 

Iıte 1941 lzmir ._ternas· 
yoaal fuarında büyilk ltalyan 
paviyoaunda arı ve teıbir 
edilen zarif ve zengin eıya 
kadar kıymetli bir tertip 
meharet ve guıtosu göste
rildiğinden bütün ıeyircileıi 
buraya çekmiş ve onları bu· 
rada aaatlcrce meıgul etmiş 
ve eğlendirmiıtir. 

Böyle buhranlı ve nakliya· 
tın çok müşk&l olduğu za· 
manlarda da faal ve teşvik 
edici belediyemizin uazigi· 
ne davetini büyük bir hüsn6 
niyetle kabul ederek bu se
neki fu rımııa d baıte ge· 
neral kon1olosu cenaplan 
olduğu halde sa'yülayret 
aarfedenleri takdir ve tebrik 
etmek bir vazifedir. 

--o--
y nan s firi 

Birk ç güodenberi izmirde 
bulan n Yunıu sefiri B. Re· 
f ti Aydın sritmiı ve avdet 
etmittir, 

Sovyetlerin 
Fransadaki 
yardımcıları 
Viıi (a.a) - Fraaıız da· 

biliye nazırı beyanatta bu· 
lunarak Sovyet orduıanı 
yardımda bulunmak mak· 
sadil Franaa dahilinde 
iğtlşış çıkarmak lıteyen ko· 
mOnistler hakkında hllkflmet 
ciddi tedbir almakta oldu· 
tunu veb iğtfıışlaran durdu· 
cağını ıöylemiıtlr. 

-- -~ 

Amerikada ye· 
ni bir, ırrev 

hadisesi 
Vaşington (a.a) - SSO bin 

nüfusluk bir tehrin elektrik 
ıantralında çalııaa ameleler 
grev ilin ederek oehri dört 
ıaat ışıktıı bırakmıı'ardır. 
Bu tebirde baluaan bir mil· 
bimmat fabrikaıı bu yüzden 
dört saat faıliyotsiz kalmıı· 
lir. __ .. __ 
IRANDA 
VAZIYET 

----.. -
Londra (a.ı) - Moıkeva 

radyosu Sovyet kuvvetleri· 

Manifatıı~ ~ 
ve kii't 

lıtaanbal - Şebrl~ il 
nidea mnhlm mlkt'~ ~ 
aifatura ve her 11•' '( 
ıetirilmiıtir. 

1 Ticaret Vekil eti 
kolaylaıtırılmaıı içi~ 
bilec k tedbirleri -" 
bfrliklerindeıa ıorıoor·. 
ilkler tacirlerin bo b 
lıabatlınaı diDleOI ta 
Madeni ena ıtb ,!# l 
yllıde kir nisbıtlerl~ illi 
çıkarılmaaını lıteıoftl 'ı 

KOçOk Muzaff•1 ~ 
kimi öld0tP :: 

lataDbul - G•:tl ~ 
meıunen bulanıo• ~ 
Aetepli Boyabad b1I ~ 
kimi B. Tevfik 
caddeden sıeçerk•;,_ 
ö .. Oae Arık k6yil0 dı/ 
yaıında Ma .. ffer • b'' 
ı iıi çı kmıı •• t; 
3 el ateı eder• 
öldllrmBıtBr. lı'~ 

V akadan ıoar• -
tili poliıler yakıl• ~ 

Cinayetia bir '~r 
lesinden ileri sı•:_,• 
vetle tahmin edi 

ı,tanbul tra 
ve maızıll 

aia dün Taluaaa gardiklerlai lıtanbal. - ~ 
bildirmiştir. Romanyaya 11111•' 

Tahran (a.a) - Yeni t•· vay malıemeıl•1:.-~ 
hın ilk icraatından biri Tab· ıecikmektedir. 1' 
ran poliı mldürBaBn ııli ferlerinin yeaid•~f I 
olmuıtur. ıı maht•meJdlr; ti 

Ynz kadar kamyon Alman lorı1ıe baad•J 
elçilik binaaı lnune dlıilmlı· llıeredir. 
tir. Elçilik biaaaıaa ineç Ü •ti 
bayrağı çeldlmlıtir. Kamyon· DİVerSI 
lar Almınyaya dCSaecek olaa IJ 
elçilik memurlarile kadın ve ya Ş O ı 
çocuklan ve eıyalerını ı&tl- lıtaabul - ~~ 
re4:oktir. ilk merbale Tebrlı· kimya fubeıf•l• f'I 
dir. ilk kafile 450 kadıa 90 nitletilecekttr. 

8~ 
çocuktan ve tecemmtı kamp· kadroıu da y8' 
larana sıöaderilen Almaala· dit edilmiıtir. dl 
flD ailelerinden ibarettir. ilk Benzİll ı,.~J 
tecemmil kafilesi ıimeadıfer- ş•ı.t""-' 

lıtanbul, - 1'-· le Benderıaba göaderilmiı dO 1 
ve oradan Hiodlıtaoa ıevke· rol ofiıl mD '1, 

lnade Rom••1' llilmek tııere bir vapııra bin-
dirilmiştir. tir. ~ 

lraa poliı ve aıkeri kıta- Ofiı mGdOrOı "-
Jarı IOn olarak trenle ıeleD yeniden beoJill J1 f 
kafileden kaçan iki Almanı için alikadırl•' 
araıtarmaktadır. y•p•caktar. ı~•l 

Tahron(a.a) -Taı ajaaaı Sebze ye 'r,.-ı 
bildiriyor: 01t ,ı ı 

yüzlerce Alman Torkiye ISt&SU eo~~,, 
yoluyle memleketlerine hare· lıtanbul. --o~ ~~ 
ket etmiıtir. mevkiiad• b81 10, 

Tahran (a.a) - iyi mald· ıobı• iılah ıst-' ,,, -' 
mat alan mahfillere sı&re rulmaııa• k•''' (~ 
Mac r elçilik mensupları çar· 1 

tı1mba1 sdabahı1 Tahdrakndan ay· 

1 
HALllN "~~!) 

rı mıı ar ar. Hll a i Macar r.."r"' 
meııfaatlerlni lsveç elçiıl hl- f t 
maye edecektir. 

----------------------~--------------------------------------------------------- -
__ M_o_k_• • ~ 

Milli • 
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karııaı lıie, 164 Haıaa 1'aula UMDER 


