
~l111an 
~lolllati 

'- '1~ (•.a) - Almaa• 
t.ı .. ~' diplomıtı bu• 

~,,,.,Pdlr. 

a 

Ankara ( A.A ) - birinci 
Tllrk dil kurultayının Dol· 
mabahçe sarayında toplantı• 
•IDID 9 DDCU yı!d3oDmU ofan 
bu gnn bitin yortt dil bay· 
Hmı olarak kutJanacakhr. 
Ba m8aasebetle bu ilta An· 
kara radyosunda dil kurumu 
adına •erilecek bir koofo · 
raaıla Ebedi tef Atat6rkftn 
yarattrğ'ı ve esaslarını kurdu 
fa Ttirk dil lnkilibının Mil
li Şefimiz ismet b6niinfia 
ytlkaek baıkanhjı altında bu 

Sırp çeteleri 
köyü sardı ---Zarib (a.a) - Milanoda ç.' 

kan bir gaıeteye gör Sup 
çeteleri Boınasaray civarında 
Alman ve ltalyanlarla ıiddet
li muharebeler yapıyorlar. 
Büyük bir çete k6yü ı r-
mııtır. Buradaki Alman ku· 
mandanının emrine iki Al· 
man taburu gönderilmiıtir. 
ayni aıazete Kızıl ordunun 

. her1ılln düşman depolanoı 

beıhna ttirerek telefat 
verdiğini yızmaktıdır. ---o----,_ 

Mebusluk 
Yahut 

Profesörlük __ ... __ _ 
Ankara - Geçen intihapta 
mebuı sıç.ilen ve latınbul 
Üoivenitesinde profesörlük 
yapan ıevatıa mebusluk ve· 
ya prof uör lüktcn birini ter
cih etmeleri muvafık görül
mDıtU. 

Hem prrofe16t, lsem meb· 
uı olaa IH'at aH11nda lımlr 
mebuıa Mahmut Eut Boz· 
kurt, Yaıuf Ziya, Beılm 

Atalay •• Ahm•t $Dkre Et· 
.. , khıımıkllü, 

- gOoe kadar geçirdiği teki· 
mDI a fhalan belirtil cektir. 
Ve blltila H lkevlerinde y -

pılac k toplantılarda bu ğü· 
ıcl yıldöoumh kutlanac ktır. 

?\OT - Bu t6 r n şehri
mizde H lkevir.de y pılac k-

tır. MerHime s t 18de baş00 

lanacakbr. Proğram ıudur: 

1 - Askeri b ndo t rı-~ıa-.. 
dan ( latiklil Marıı ) 

2 - ikinci erkek liıeıi mll
dllr muavini B. Ş kir Can· 

Le • 'Bö g sıı 
Ne halde? __ .. __ 

Londr ( .a) - Analist; 
aıkeri harekAtı muğlak görü-
yor. Sovyet cephesinden ge
len haberler karmakarışık 

ve mütezaddır diyor. Alman· 
1 r Lcningradın düşm !İni 

iki tıç günlük bir iş göster
diklarl hald bu bölgede 

henüz kat'i bir vaziyet yok
tur. 

Ef 
T • • 

ı 
:---- - ı 

1337 Douumıuıar der-= 
ıhal mo aoaat otmolli 
ı lzmir Askerlik Şubcsin- ı 
ı den: 4 
: 337 Doğumlu v bunlar·S 
ı la muameleye tabi yükıe ı 
ı kısa hizmetli bu sene me·: 
ı zunl riyle diğer sen lcrdeo: 
ı meıuo olan eri rio27 9 941: 
ı g6nü ıub ye behemehal ı 
ı mor cıat tmelerl, etmi= ı 
ı yenler h kkıoda lllls yıhS 
2 aıkerlık kanunu uo ğır ı 
.ı maddei mahsuıuıaın tat- ı 
ı bik edileceii ilin olunur: ı 

;:doiau tarafındın ( T&rk di 
linin menıei ve geçirdiii te· 
k mili ) mevzulu ıöz. 

3 - Gazi orta okul (tarih 
öğretmeni B. Tarık Işıtman 

tarafından ( DH iakilibıadatı 
bog ne kadar geçen~ zaman 

z rfıad Türkç nin durumu) 
mcvzula söz ... 

4-KızJ lisesinden bir öğ· 
retmenia okuyacığı ılir. 

5-Erkel.'.,., Jfıesindea bir 
6ğretmenin okuyacaiı tiir. 

nv:ilizBüyük 
lçisi geldi ---M drid (a.a) - lngiltere· 

nin büyük elçisi Almaoyadaıı 
bur ya gelmiştir. Londraya 
gidecektir. 

---o---
Bitaraflık 

an unu 
Vaşinton (a.a) - Bitaraf .. 

lık k UDUDUD kıldnılmHI 
içia haıırlaa n liyih kon· 
g rey v rilmiştir. Bu liyiha 
büyük müıakışalara zemio 
olmuıtur . 

----o----
Sabık Şah 

ner de 
Ankar (ı.a)-Tabrandan 

bildirildiğine göre ~eski ııh 
el' a Kermanda bulunuyor. 
Amerikaya gitmesi ihtimali 

olduğu ve giderken :ailesini 
de beraber alacaiı ıanaedi
Iiyor. 

. ---c~--
Hint orduları· 

V şlnglo (a.a)- Hiadiı
t nın yeni kıtaları Slogıpora 
gelmiıl r muhtelif mı•kilere 
daltl ıtl,.rd!' • 

----
90 bin ölü 

200bin yaralı 
Londra (•.•) - Lo•dra .. 

~bulunan Polonya ,or&lalan 
umumi karargiıada• blldirll• 
mektcdir:• 
:;Neıredilen bir rapora ıör• 
1939 leneainde Almaalar 
jPolonyayı fiıtili etmeleri •· 
;asinda 90 öln 200 bla ,.., .. 
4öo tank, 500 top kaybet· 
miilerdir. 

---.. --
Sabıkı Şahın 
1 serveti 

Anka11, (a.a) -Tahra ... 
D"-~relunaa bir tebllide •IMk 
Şıbın Ecnebi bankalanacla 
ıerveti olduiuaa dair par
lamentoda mevıaubabı oha· 
nan lran gazetelerine ab· 
eden haber doğru dejildlr. 
Çüaliü Hbık . Şıbıa Ecaebl J 
bınkalar1nda 1erveti ·olma• J 

ı:dığı ınlaıılDiİİtır. il 
--o--

Bir milyar in· --gi iz lirası 
Londra, ( a.a ) - lııillz 

maliye nızm parlameatodaa : 
yeni harp ma1raf Jarını kar· 
damak llzere bir milyar Ja. 

giliz liralık [tıhıiıat iıte

miştir. 

----ııc----

Samuel Hor 
Londra 

--yolunda-
- Londra (a.a) - lıpaaya· 
daki Iaıiliz bUyUk elçlıi Slr 
Sımul HÖr Londraya ıltmela 
üıere Llzbonı sıltmlıtlr. Ha· 
rektind n evvel .. 11, ı•••· 
ral Franko ile haılcl1e Da• 

zırı Serrano Suayer He rt .. 
rtıw9tUirc 
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- •Bir iDHo bir İfe bat· 
layınca aoouoa irdirmelld&r • ., 
Sobatay bu dOıtu• •e buy· 
rak &zerine her ikisinin İll 
lberinde idi. Gönderdiii 
bafıyefer C•mUkaDID Coy· 
ratlara teslim ve onların 
lıimaleıine sığındıiıDı 6i· 
rendi. Yanına aldığı bet on 
arlradaıı Uıe birlikte tcbdıli 
kıyafet ed•rek tüccar balir e 
sıirdl, Camakaaın> gızlenditi 
febirde katırlariyle ve adam· 
larlyle bir baba indi, mal. 

tarını ucuz pahalı • th ve 
bir ıece Camukayı kaçır• 
mata muvaff.k oldu, c~ngiz 
lıa~a teılim dti 

Camaka ezeli dOtmaın 
olan Ceagizia karııaıoı çıka· 
raldıja &aman Haa ODa aordu: 

- Halin Dicedir? Seni 
aihayet ele reçirdim. 

Camaka fütaHUZ ceYıp 
•erdi: 

- Eliade çok lnarDas ve 
çok fedakir Sobut•y adı11da 
bir adamıa Y•r, De y•p•· 

yam ki ODUD lıileai b al 
Je•di. Conaiz ebedi dOtm•· 
DIDID JÔIGoe bir mOddet 
alaylı bir taYırla bakdıktaa 
•• ıonra da ditleriai rıcır· 
datuktaa •oara baiırarak 
ıa ıaıleri ı&yledi: 

- Şimdi 61&mlerden aıem 
bejea, 

Camuka yavaı y•••ı gll
lorek gQya hHmıaıa aetmlal 
ve ıualini anl•mamıı gibi 
davranarak: . 

- Ben, Cledi. Seni elime 
ıeydim ve kurdaium plan· 
larda muvaffak olHydım, 
boıam bojum öldürecektim, 
ıea de ODU yap. 

- Boium, boiam ölüm 
Çia adetince parmak uçl• • 
rıadaa bıılamak ıuretiyle 
blt&a vllcudanda i oynak
lara birer, biru kıraHlİ' ve 
keserek öldü,mek ve bhıbir 
iıkence çaktirmektir.] Fakat 
o ıamaolcı&1da Türkleıde böyle 
i1ke11ce ile öJdürmek ided i 
yoktu. Oalar aııUan y•y 
ldritile ve yançe içinde bo 

iarJardı. Cearia gene Sobu· 
tayı huzuıu • aetirttı ve 
na: 

. B•hadır, dedi Al bu ezeli 
d01maaım111, oouo 16rk idcti 
tberine besabaaı gör. 

Sobutay, C•muk yı yaka
ııadaa tuttu Ye diıarıya 
çıkkardı, adımlarına tealim 
etti. "Bunu alaa, Beylere 
llyık bir tekilde ceza11nı ve· 
rln.. dedi. Sonra Cımukay• 
d&od6: "Bir arraı:ıuz ve ıoo 
dil .. iıoız var mıdı,? 

Dıye ıordu. Oda: Senin 
gibi ~ir kahramanın eJiyle 
boialıaak iıterim. • 

Ce•abıoı v.-rdi. 
C•m11kaD1D a D ı.6 Asya T6ı k· 

lerl araıında ı•yi olanca 
..-tik Olt•daı HDlik 11llls 

K•h•e ıerbeatmif, bhmiılerde bukeae ·nrile· 
c~kmit, fakat hbmi•ler kahnJİ kanulmut ve 6illtültJ16f 
olaralııı: Ht•c.ııkmıı 1 

lfte b+ tkıa akıt erdiremediil bir nokta ! Ned n ka•ral· 
mut ve 6iütllm0t .. tıhyor da çiy yabut &iü.tulmeden kaY· 
ruJmuı aataJanyoı? Aııl akıl e:rmiyeo nokta budur. 

Ba Dokt•; k~b•ede, trende, vapurda, . bele kadınlar top· 
lantılara~ea oldulıça dedikodu mevzuu tt tkil ediyor. 

E•,.t, neden kavrulıua, bele, neden öjütutıtiomüt? 
Ôt den biri ce••P veriyor: 
"Ôğü ı ü•t1rse içine yalaoe.a uaıur girdiji a•laıalmaıl,. 
Bır 6t"ki: 
.. C"'oım k l"' bV'eyı herkes tabiatıaa a&re aiütDr. B~z111 fazla 

kHaıtar, baıuı dı d ııa açıil bırakar, çok yanık kahve acı 
olur, as kanulmuıu da ekşi kalır.,, 
K6tı:dea bir 0;6ncüı6 de karışalc: 
.. Dui•UIU dayanamadım. e .. n de a6ı:e karııtam. Ben kah· 

•eya f.alı karutuım, 011uD •• ka•ıulmuııı Hpiria leızetinde 
olur. Kab•e olurıca lsıbYtJe beDzemeli" diye mC"ftf'!btoi 
•Öt'ledi. 

Hulia• görülüyor ki kahvenin kavrulmuı bıl· 

b .. ıa 8i6omllt ıatalma~ı halkım11ı mcmnuo etmedi. Bu de· 
dıkodu denm edecek. 

Buoıarı itiden, a6 ·en: anlayan bir raıeteci ne lıadar aa
barh olaa yiae dayaoamaz, hıç olmazsa kabnı tcY.&İ e:dcn· 
leri tkasa çalıftr. 

811 na ala\l.adar kulaklara iam ğe nvaıı.. Ç6oktl ba aea 
bahua ıeaidiı: 

HALKIN 

Polonya ordu
ları manevra 

yapıyor ---
Londre, (a.a) - Polo11ya 

J,aı•eldll ve losıilbreıdeki Po• 
lonya ordulara bı f kaman• 
dı1aı reDeral Skuraki, Polon• 
ya kavvetlerınln t\tla ıarJd 
lıkoç1ada y .. ptıği mıme•ra .. 
da bulunmaıtar. Bir Yuıos
Jav reneral he yükıek tllt· 
beli lariliı a11baylar1 da ma
oev,aluda b11:ırdı. H•ı eki· 
ta Polouya tayy rt:let i d., 
ittir ak etmiılerdır. 

davaaı kalkmaı ve biraiklt r 
vücu"e reJme;e batlı m•ıtı? 
Canıu~aun ölmeaiyh Türk· 

Jer ar aıındaki çu pı~malatd• 
aıhk aona ermit d, mekti, 
çihkü feaat tohumu ekecek 
ve küçük oruklau kıt"ırta· 
cak orteda kimıe kalmı
yordu Bu ••k'adaa oora 
bllylk, 1&6çllk bOtila Aaya 
T8rk beylikleri keodiJikle· 
rinden C.eoıiz Hana de:ha· 
let etmt ;e batladılar. 

Bundan aoora Çioio iıti· 

liaı m .. vzuubab• olm•i• b•t· 
Jeodı . K"ca Sobuby ıeue 
CHus ıebekealnin bıtuıda 

çı lışmıia bıtladı. Çin içlo· 
riue •e paytahtana birçok 
hafıyeler se•ludiıdi, bunlar 
kimisi a o' l'I tkir ve kimiıi de 
bü,. Bık ~t4 cu le• ı f t yle d• 
r•f• y~ywyorlar, f •••ıy tıe· 
riae devam ediyorlardı. So 
butayıa emriae •erilen açık 
kredi ile milyonl r ve mil 
yatlar aufedilıyordu. Bu ba 
IDlta hiçbir fed.kirJıktaa 

SESiDiR 

lstaobuldaki 
yane:ın afsilitı 

J.tanbul, - Kııılıy umu· 
&Dl merked, F .,nerdokl bü
ytlk J•Ditod 94 e in yaa
maa:yle çıkt kalan 456 
• tane.ıı tamamiyl" iıkiu 
etmiıtir. Kar.alay F.tıh ıubui 
ala kader ol rak Da. oıı•f•
t ada pifirttiği ıcak yemek· 
1 371 felaketzedenin iaıe· 
aiı i temJu otm ktedir. 

Y l'la'fD bak\unda Anka· 
"'cl.ıkı Kııll y merkezine h•· 
tJer •eriliaceı lst-ıobuldaki 
dt podao 500 baita' iye, 300 
hkım mubt lif boyda elbiı~. 
300 takını ç tcm şar verihneıi 

içiJJ emir ge!lmıf , dt ı b .. I hv· 

zi.t b. şı ıumı ştır . 2t.O takım 
ı1a _y,1f k t"vı.İ edıı mlftİ r. 

Yaogıod.ta 47 ile hiç bir 
~ıv.a llUr"taram•mıttır . Bua 
lar da 129 büyü nufu•, 48 
küçüll oufuı, 51 kedın var

dır. Yanııo f ...ıiketiae uirı· 

yanlara bir ayhk iefe b l"deli 
olar•k OD b t oer Jir , küçük
lere onar lir•, t. fi çil ldere o· 

nar lira te YZİ edılmittir. Ki· 
ra bedeli de verilme tedir. 

Fellketzedeler için ayrıca 

birer y.tak ta il ımı da veril· 
miştir, 

mıı.:ıııııııııınıııınıınııııııııımıuımıı:ııınnnınııımmnııım 

Cut ye Zuh· c~ı Haıst•hklau 
Mütthuınıı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lkincı s~yler So. No. 79 

Dr. Fa .. 
n Işık 

tamir Memleket baıtanHI 
Roııtk D mütehaHııı 

Roatken •• Ele.,trtlı teda•tıl 
rapllP. lldaet Beıl•I' Sokak 

na. T• ON. o 
I 

Eski Ra1118 
günlerinde 

--.uo..--' 

lltar topunun ıı 
~ ka e11aı alla sıl 

-- ~ 't~lf ~ bl-
Kar a göz baba da intizar 18 .ı 
ızmırı ızmlrlilerı zevk ıe dini ~ır 

' 2-- ., 
ftBSll bUIUUOr ? Sofraya otarark•~~~ 

Seyirci - R•m•HD ayın· anneme Yeya bi1111et IJJ"i 
da (Halkın Sesi) nin bir k6· ablaya ı&ylemltti: 1~,t'· 
ıeıiudeki koauım lar 11ra baıırmı, topa oa dık p~ 
ııaa ıiadoa bir ıey ıoraca· Ah ba RamasanıD o• ~ 
;ım. 11c mua yarabbi! s;;~ 
Kar•aöı - SormHı aen- yelko•anı, ae de • b~ 

dea, cevap vermesi benden. tl1rltl yllrümeı. H•01 

~or bakalım e•lit. yaklye aormuılar: 
Seyirci - lımiri, lımlrll· - Yahu bir •' 1' 1~ 

k
. ,. 

leri n ııl buldunuz? iıtiyorum ı uıuo ,çı 
Kar sı6ı - Belediye ı.ı iı:in dakikaları ı•m•DI .', 

l.tanbul g ıetecilerioe, .,u11r beaa baDlfİ ayı tat••1 
miloaaebctıylo ycphi'I davet· ıiniı? ı-'f 
tea ve oal.rı iyıco yedirip, Tiry.ki 6tedea •:,ı• 
içitip. rezdirdillten aoara - Buna da •0

' ~ 
timdi bütO lıtanballular lı· sum var mı ıaDka? 

k R 10JO 1 mire baaret çekip duruyor- re amaaan •1 ti~ 
lar. Es •~n lımiri beicnmi dan evvelld bir ••'0111 
yecelıc bir adamın alaıoı ka o aaat en azua 1 
rıılarnak ve oao "bey aaa · d · ha us11adu· l ı,d 
kör koca ıe•e m" diy j asar- N b•yct bepiaıİS 0 

d df' la ak boy umuıun borcu ha ı'9l içıo e p ti•' 
oı mı.lıdar Y ıaloı doktor .. ouro., diye top p• ,.e ,, 
Bebçt t u~ h•kkında b ır fak· bu iodaki scYk f4t 
rim • ıdır. bir 16ımeliıloİI· ıı• 

'b• Suyirca - N .ııl bir fikir, fe•kalide bir ııtı 41 
b b ? f · · oot• unu 6j'ı. .:;De ilir miyim i tar tep1111ne, • ,, 

K raıöz - Tabii.. Etaaeai fiı yemek, m•1'• ' 
bilir iaız ki ben içim, dıtım lara 6yle bir btıcoal 
bir ol m bir damım. Sonra dik ki.. ,.-
riyak rlıiı d bıç aeYmeın... Bu d•kikaları 1' 1 
G6ı;ln.ndo dolat&Dl dilimde, lar mOmkBn de;il ~-• f 
dadaki rımda bulorauouı. taavlr edilı• ıeflJ ti· 

Sizi meraada dinliyorum. maılar. • --- ,., 
Karagöz - En bllylllıle • u•• f 0 

rııuı• b ti oldu(u holde Ç ŞO d 
biltfto düoy~nıa t kdir etti- yakalall ' 
i i ve p1' çok İoHnların if't 
çok yerinde olarak hakkın· Istenbul, - Eoı;1.,,ı 
da mcttıiyeler yazdığı, deı.. d6rlüiü tak i f ,b 
taıol r o u~uiu lımir belo eçtığa mllcadele1• t•'"' 
diy c:ı rei~•. bu k din •ferio yetıe devam et111•:teıif 
ve lkışt n soarR kibar .,e Dün ıehrİD dlu ftif fi 
aı: rnc:l p ~ yd ~truez ve "bu lt:ıiode ya pılen t~ 41 
gür.el caud,.fer, au 1 tif kül mümt>,budlar ıoo0:aıJt 
tü ı P" -' Y"' b t:ıı c:t li fuar gi· terilere karfl IJ)Of b' 
bi lzwıriu ç .. to1ln:ava dağla- terl'D üç töfor d• 
rını d be.. yar.lt•m., dıye ı t ti aamıt ır. ıb• 
a"U u• getitmez ve h .:r Z•· Haklan d• talı f0,I 
man olduğu gibi eo kOçük )aaao bu ıof6r1C' ~,I 
eaa.fıo, en f•kir h•ltuo dert· 2050 Duma alı 1',,b 
len ve ihtiyeçtan ile çok rtı Sıırı, 1743 Do;;,9 
yakından al 1' dar olma tan ıof6ıtl Ral.lf •• fıdl''' 
devam ederae o zaman oau, ralı takti tof6rD )...td 
temiz alnından, haıır dualar ç• • 8 JY ~ 
vererek ISpCDek tc bana farzı 1 vı ç •• ~~ 
ayn olıua. Meza, hkbaııo~~o ~ 

Seyirci - Bunun iç;a me· !itada Salih 0~0,,~ .d 

rak et ne. O oda muvaffaka· lımaU oğla kuO lı00dr· 
yet ve zafer sarhoıluiuoa riala iki paket 

0 uirıyacak bir hal ıı6rtlyoruz. vlılni ~·ldıi•Dd• 
Bıı iz nir gazetecileri de bir 

in içio "Acaba hlıubol 
matbudı{lın aOtualar, 1abi · 
feler doluıu yaıalarıadaa 

ıoora, bizlere ıelimıoı dıha 
haf ıfçe vermeie ba,hyacak 
mı dar?., diye mer ka dDı
Ulk amme, bu iDeralum111a 
boı çaktıaını ı&rd lr. 

Kıra a. 1 ı ~k 

m•ıt .. r. ,., 
memnun oldaoı• Ç..,41-

k ,,. ' 
yDkl&k ıatma .,1çolt' 1 dar büyükleri IJilb' 
bir ıey yoktur. 1,ctı·• 
COmhari) et dıfl ,p•'' 

(Y arıaki ko•::u..,ı• 
raz&ı bahanın 1 
kındakl fiklrlırlO 
ttllJr) 



Baııı Al11aacaaırın ınımzce , .. 
'-'- S lacl De11 

•llt dem Sclleffe Vapurla aeyahat 
~ı"1••1el (vifd) Uhr ıelat Vapqr n at kaçta kıllnyor? 
,._ "-• Sclliff (tif) ab? 

' p •ı• d . aıert (davert) Bu • •1alaat •• kadar ıDrer 
•laıt ? 

-~~illa, (a•ıefer) tlrel Tahml••D iç ıaat 
~ ~" ıtuadea • 
~ •lart •oa "fo•. lımlr 
~~ Lt••bal iat ıebr aa· 

~-· 'ta.. Sie daı Sie ıeek· 

lımirden lıtanbul 1eyahat 
~ok boı olayor 

'"erden? 
lc:la 111 Ayvalık la~den? 

Siıi denfı tatacajıaı zan 
ediyor muıuauı? 

Ayvalıkta karıya çıkabilir 
miyim? ~--it 

? Olted ela w•r•a aacb 

~" " '- D.' Getraalıe bat maa 
~ ""'d . 

'-laıe 1Dlcla uawobl 

~ ~,L_ 
~ Kopfwecla .• 

~TBUAT 
gl!!!t asala!.! · · 
"Ilı yolları ' --- -• ~~t 2cıaın Y•lmao Vatan 

~~, .. 11lde ıalhten bahH• 
-._ ı,1 •lllluıa baıaıılmHı 
~ ~ f)•11ıeı Yaıdır diyor: 
l.'~ •dokraılnia MibYer 
' ~tleriala dabill rejim• 
~ _, "ıaaak iddia••· 
~ '1ılı•erla A•rapa we 
~ .. ,la.at kalmak emel· 

g ------
~'db 
~-yeti eri 

, ~~ -o-
~ ~•dl C&mhariyette 
~ tl'•Jetleri ) baıhiı 
'~~'••dıfı yaııda: 

ııaa:' IDemleketlerinla 
t.f •rid Ye m&ıterek 

~. ~'tlarıaı mtlıakere 
\ '-tti 

0
''••••• akdetme· 

l-.da, lla&aak&a olmamak 
~~ ~ A.llDaDyaDın ciddi 
~~I '•11p, milletleriain 

~t !;t •• iıtilllllleriae 
4at. ;·1~ a&ıe almaıı 

•111 ••ya eıkl her 
'•d •• ıoara babiı 01•bm,. diyor. 

t"' iizerinde 
~llbrifat u,, ,. 

'ti <lleırarlakbaıında 
~-- 11 

Davut 1ıh1111a 
ı tlıdanın doJum 
-. lthrif ıttiğiadea 

Itır. 

Bur1aya kadar araba kıç 
k uruı• rideı ? 
V•purda De r ibl içkiler 
bulunur ? 

Kendimi rabataıı bi11edi· 
yorum ... 
Batım •irıyor •• 

ihtikara karşı 
zabıta ile 
işbirliği 
--o----

latan bal, - Yaran villyet• 
te bir toplantı yapıJuak ib· 
tikirla mlicadele iılerinin 
Ye fiat mlbalıabe b kilih · 
aıa daha fnla randıman 
t'ermwıi için 16rll1IUec~ktir. 
Bu huıuıta ilk )'ardım vuı· 
taıı olarak emnıyet teıkilitı 
akla ı•lmekte ve bu teıki· 
lit ile btrild mısai ıdilmeıi 
deı&atilmektıdir. Yarınki 
toplantJda l.tanbul emniyet 
teıkiJltlaıa fi•t mllrakabe 
kontrol ttıkillta ile ııkı bir 
ıekllde itbiıliii yapmaıı içia 
ıereken bası kararlar alına· 
cıjı lmid edilmektedir. --o-----

Hırsızlık 
Çorakkapı Gaıilcr cadde

ıinde Mc bmed otlu arabacı 
Muatafa Ômer oila Maıta
faaın iki araba liıtitioi çal· 
dıjınd11a yakalanmıtbr, 

Karantina Hat•Y caddeaia.· 
de Mahmud oğlu Sırrı mil• 
racaatla eyinin peaçereıin• 

dea firen bırııı tarafında• 
bir ceket 250 kurut ufaklık 
para bir ı&.ıltıjllafin çaba· 
dıjı ıiklyet edilmiı •e tıh· 
kikata bıılanmııbr. 

----
Sor;a ile 
Dövmek 
Fuarda Halil ojlu Nazım 

~;teden beri araları açık bu· 

lanan Ziya kııı 30 yaıında 
Klarayı ıopa ile döJd6ğDn· 

1~t denizyolları Jzmir şu· 
••t elen: 

dea yakalanmııtır. 

..,.,u 
't '.t tıa111a rDalndea itibaren limanımııdaa lıhabala 
~~•tefe yolca vapurlara çok erlsea hareket ede
.:"lttı fca•ara Ye flverte yof caJanaın bir (Dn 19911 

ttt,1 ~-•c••tabktaa almaları Ti ı••• yar111•da ı•· 
• """• .. ları llaı .ınur. 25·M-%7 JH9 

H •. u F 

-- -
Loadr , (a, ) - Dün h6r 

Fransız kuvveti rine m nsup 
bir ıub y, biltüo hür Fr D· 

ızluın temıımiyl t çhiı e· 
dilmiş 100 bin ıker ve t • 
Um görmOt ve görmekte 
olan 1000 pilota m lik bu· 
lundukları ı ıı8ylemiştir. 

Dijer t raft n HOr Fr n· 
aız harp gemileri, Ati ntik
to v zifc görmektedir. Fıan· 
Hdan ve temerküz kampl • 
rındaa k çan Fraosızl r, her 
g üa hür Fransızlara iltihak 
etmektedirler. Fransauın ru · 
hu ölmemiştir. Gelen mek
tuplardan, Fransa halkının 
yOıde dokaan beıinin Bml· 
<linin logiliı zaferine baığla
mı, olduğaou g6ıtermekte· 
dir. lııgiliz ıaferin yardım 
ederek Fı DH)'l kurtıumak 
milmkOo olacaktır. 

--o--
Kız kaçır ......... _ 

Keçeciler Kabatoğın ıo· 
kajında Hamza oğlu talebe 
Kadri Siyitt 6tedeoberl ıe· 
vf ıtıii Ali kızı Hayrünniıa· 
yı kaçırdığı şikayet edilmit 
ve suçlu yakalanmıştı r. 

---a--
8. Sır ı Erkmen 

lımir Emniyet müdllrltiiü 
adli kısım reiıJiji vazıf eıini 

ıenelerdea beri muv ffgkf • 
yelle id•re eden 8. Sırrı 
Erkan Denizli Emniyet imir· 
lifine va lımir adl1 lmnm 
reiıliiine de Emniy t umu· 

miye ikinci ıubeden 8. Azi· 
ıin tayin •e n kledildikleri 
ha ber aluımı§hr. 

Müzik yuvası 
Memnuniyetle haber aldı· 

iımııa r öre, mDzi ve ke· 
man öjıetmeni H amdi Akay, 
liçihı cO b yler iOk ğında 28 
ı:aümarab binada, teıkilitını 
b mamhyar k (Müzik ynv ıı) 
iıimli müzik okulunu çmış 
ve kayıtlara baılamııhr. (mü 
zik yuvaıı) d e •• t lebeai 
o!au, ortaokul birinci ve 
ilkokul dört ve beşinci snnf 
talebeııindea bış , herk se 
de husu i of rak dersler ve• 
rilecektir. S 1 bittin Gökte· 
pe, Roz ti, Oclanı Atrek, 
latavrideı, Naci, Abdi Ak· 
ıoner, Nefi Puy n, Pıoa.en 
ve Hımdl Akay gibi şehri· 
mizin tanınmı müzisyeni ri 
tarafından der 1 ri verilecek 
olan (Müzik yuv aı) hiç şüp· 
hııiz, lzmbla çok ihtıyaç 
duyduğu bır mü ssesedir. 
Ankara ve lıstan\>ul kon er· 
vatuarlarıoıo ilk devrelerine 
uygun bir p rogramla çalışa· 
cak olan (Müzik yuv ıı) vo 
lzmirimizin mOnevver na ve 
babalarının nazarı dikkabaı 
celbeder ve çocuklarını bu· 
rayı kaydıttirm 1 rlai tıv· 
tlJ• .cl•rlı. 

-
lstaabuJ, - Geç nlcrd 

Fntıhte m hesi Birm zı öl· 

r
~ .................... , 
i ,, usyanın 

ı arları'' ı 
ı VE 1 

düren H cı lbrcbim dıoda· .......................... .. 
in bu Y aı.a: HALlL ZEKi OSMA 

! - anlı ihtilaller - 1 
i ş hsın muhakem 

giln do ehrimiz 

m hkemuiodo 30 
mahk6m olmustur. ---ow----

•• cav 

ğırcez 

s eye 

t 
Turgutla - K ı b y on 

ilometre m afed bir b ğ
dı, feci bir cin yet olmuş· 

tur. Katil Şehitler mahılle· 
sinden S bit oğlu Umr Di 

maktul de b ğ bekçisi Bul· 
danlı Hiiseyio oğlu lzıcttir. 

Katil, gece va ti kuleye 
girmiş, izzeti b şına bir 
demirle vürarak öldürmüş; 
onr lı ule io bışk bir oda-

ııuda y vruıuna meme ver
mekte oiao izzetin genç ka· 

rasın tecavüzde bulunmuf; 
ıab ha karşı kaçmııtır. 

V akad•n haberdar olan 
jandarma , canıvar kat ili iki 
aaat z r fında yakalamışh r. 

f zmir birinci icra memur• 
loğo dan: 

Dosya No. 14233 
lzmirde Emine Kar bıyığa 

borçlu Safiye Uysalın Seydi· 
öy d miryolu mevkiinde 

kfiio tapunun K nuaas ni 
929 tarih cilt 286 ve bf.- sı· 
rada kayıtlı 12 donüm b ğ· 
daı1i nıııf bi11esi 385 lira 
kıymeti mubammene ile Bçık 
artırma ıur tile s tıhğ çıkı· 
rumıştır. 

1 - Birinci rtbrma d • 
irenizde 18· 10-941 taeibine 
müsndif Cumartesi günü 11 
ve 12 arsında yapılacaktır. 
Ş rtname 8·10·941 tarihinden 
itib ren açıktır. 

2 - Bu artırmad mu· 
hımmeıı kıymeti ylizde 75 şi 
bulmadığı v y rehinli hazi· 
ne •lac ğını geçmediği tak· 
dirde Hbş on gün daha 
temdit dilerek 28 10 941ta
rihine müıadif Salı günü 
ayni saatte en ço rtır n 
rehinli lacıktan fazla t lip 
olduğu t kdirde ihalesi y • 
pıl ca k i h ld ı tış ge· 
ri bır kıl caktır. 

3 - Arttırm y iştirak 
için muhamm n kıymeti yüz
de 7 buçuk ni b tlndb pey 
kçeıi ve banka temi tı 
hoır. 

4 - İpot k 
Jıl rl diğer 1 ıdarların ve 
iıtıfak hakkı s hipierinin 

gayri m kul üıerind ki b k
i rını husu ile f iz ve mas· 

r f dair olan iddialarını İf· 
bu il D t rihinden itibaren 
15 gün içinde evrakı milabi· 
tel rile birlikte memuriyeti· 
miz blldirmeleri icap ledcr. 
Akıi halde hakları t pu İ· 

cillil bit olmadıkçı satış 

b d linin p ylı~ ıından hı· 
riç kılarlar. 

-37-
Şunu d ilğve e deyim ki: 

Benim mürşidim pıpıı lkof 
Egnatif bir gün gelip baaa 
ibadet ettirirken kendiıiae: 

- B bamı ölüm6n8 daa 
ederim dedim. 

od : 
- Allah seni affedecektir 

çünkü hepimiz o duayı tek· 
r rfıyoruz, demiıti. 

Ç reviç babasının aleJ• 
hindeki bu nefretin nedea 
neşet ettiği ıualine: 

- Ben küçükken mirela• 
biyem beni kızlar aruıada 
büyüttü ve terbiye etti. Be• 
oıada oda oyunlara Ye karu 
ıofuluktaa bıı1'• bir .. , 
öğrenmedim. Bflyflylnce pa• 
paslarla temattan Ye oalu• 
la içki Alemleri yaıamakta• 
zevk aldım. Yeniliklerde• 
ettim. Bütün bunların mi• 
sebbibl beni ihmal edea 
pederimdir. Bea de babam· 
dam bunun intikamını almak 
için Ruıya tahtına ne ıaret• 
olursa olsun konmıja karar 

erdim .• 
Cevabını verdi. 
Çareviç meyuı ve canı•· 

dan bezgin bir halde bua• 
lan, bıtt& bir saat enel 
fd m edilmesi Gmidlyle ı&y· 
ledi. 

Fakat o güalia iıi o ka· 
darla kıldi. 
Ayın yirmi dörd&nde Ça• 

rcviç y ııiden if kenceye ko
nuldu. Yeniden ~dlrefe ani• 
dı, yeniden oa beı kamp 
vurul da. 

Bundan ıonra Çareviç• 
idam hararı tefhim olu11da. 
Mabküm cevap olarak ı••· 
ları söyledi. 

- Bir hükümdarın t•ba· 
aıı ve oğlu ııfahaı tqıyaa 
birinin o büknmdar ve pe· 
dere karşı bu yaptıkluındaa 
dol yı idam cezaaı hakkı· 
dır. Beni öldnrnnnı. 

Artık g nç prenıin lık•a· 
cesioe nihıı.yet verilmlfti. 
IJam ceza ı aleni ıurette 
yapılmadı. 

- De•amı war -

5 - Gayri nıenkul keadl· 
ia ihale olunan kimıe der

h 1 veya verilen mlıblet lçla
d p rayı vermezae ihale 
k r rı fe holunarak lreadl· 
i den evvel en yüksek tek· 

lifte bulunan k imse •rzetmiı 
olduğu bedolle almıfa ra11 
olurs oıı , raıı olmaz veya 
bulunmazsa bemea 15 ıt• 
müddetle artuauya çıkarahp 
en çok artıranA ihale edilir. 
ihale arı11ndaki fark ve ı•· 
çen gü lcr için yOıde 5 t•D 
b ap olunacak falı ve di· 
ğcr ı rarlar hOkme lıacet 
kılm kıızın memuriyetimiı· 
ce alıcıdan tabıil olunu. 

(399') 



ırı • ı 

e ah ,. l 

·Şitd maça ı bu Tohum1uk ace-

pazar günü le verilecek --·----
Şild maçlarına 6nllmiizde· 

ki Pazar gilal bıtlaoılmak· 
tadır. ilk knşılaımalar Al 
bnordu .. Karşıyaka ve Göı· 
tepe - Atef takımları ara· 
ııod• yapıl•c• kbr. 

Birinci weçto bik .. mi F b 
mi Eriş, ikinci maÇlb hikc• 
mi Muat.f .. Ş~okaldır. 

Mü .. bak•lara saat 14 de 
baılanacakbr. 

--o---
Ziraat 
Kongresi bit i 
Aakarada 15 eyıü 1 de top 

lanan ziraat kogr sine ış ı i 
rak eden lzaıir ziraat mü 

cllbl 8. Refet Diıı:er, ' b i 
mise döomÜf Ye v.z fesin.-
bat amıtbr. 

- Kona'rede bi,baHa çiftçi 
mallarını korunma kanunu 
•• tatbikata, çiftçiye verile· 

cek tohumluklar mevıuuyle 

teıklliba daha verimli çah· 

pbllmeıi için alınması lizım 
ıelea tedbirler ı~rüılUmüı
tlr. 

---o-.--
Bir amele va
gonların arasın 
sında canveı di 

Bayındırın Derebaıı iıtH · 
1oaanda feci bir kaza olmuı· 
tur. 

lat•ayondaki vagonlar em
tia boıaltma m•h~Uiae sevk 
edilirken iki v•ge11 arasında 
11kııık ezilen Derebaıı 1!.ö
ylnden amele AH Sobuk 
6Jm0ştlir. 

Hadi1e hakk.ında adJiyece 
tahkikata baılanmıştır. 

·--o--
Sigaralar • • 

ıçın 

Ankara, - Sigaralardaki 
ayyaldızın, izmarit baliLde 

1ere atılma11 münaa~ betiyle 

uı•ekllete tiklyet edilmit· 

tir. Si~aralarıa ucundaki ay 

Jıldıılarıa kalduılmaıı düıil· 
nllmektedir. ___... __ _ 
Sıhhiye Veka
letinin yeni 

• • DrOJ .:>Si 
Bu p rojl'ye göre Sıhhiye 

VeMil~ti on ıenede 75 miJ

JOa lira ıu f iyle yeni baata · 
Deler. dıapaııserler ve doğum 

evleri açmak için bir kaban 
laaaırlamakt•dır. 

• 

__ ........ _ 
Merkez kaza ve 1tahiye· 

ierde tohumluk ihtiyacını 
lta•fll•m•k için alikadarl.r 
tar. fınden hazırlıklara ba,
lat1mıfht Biıe verilen m•lô
mata göre, toburnlul<lar en 
kııa bir za anda çif çiye 
verileCt!k ve zeriyabo &•m• · 

ııınd• yapılması teaıin olu
nac.ktn. ----
Dr. 8 :'ıçet Uz 

liuhç g•ıo E. Vvel ç ... şm~
ye g;d"' """ b· e diye r"" i"i 01. 
l:ıtbçc:t Uz, dü' ş hri nıize 
.vaet etrıııştır. 

O . ö bç t Uz ç ıt şııi• 
b•ıtı dük eoluı g :ı .-ı ek 

t• fttfler Y•Pm•f ve bdedı 

yede bır müddet mt:şiul 
olEnutlardır. 

---o--
Ceza evleri 

umum müdürü 
Ş ~hrimize gelen Ceza Ev

leri umum müdOrtl H. Sadul· 
lah ceza eviai tetkik •e tef· 
tit etmek liı.ere MaaİH)'• 
gitmiıtir. 

----o-.__ 
Tayin 

Ziraat işleri umum mil· 
diirliijll ıube müdilr mua

violerindea d. Feıhri Tuna 
kan lzmir ıiraat müdü· lüiü 

daire ı efıiğiae tayin edil
roiştir. 

ngiliı.ler Fran
sız Somalisine 

girmedi __ .. __ 
LoQdra (a..1t) - Roüterfo 

diplomatik DlUb biri yAııyor: 

Viıi haberleri, lngiliı kıl· 
alarıonı Cıbotiye girdik•eıini 

bildirmektedir. Bu tecavOz 
haberi Loadrada reımen 

tekzip edilmiıtir. Y· lnız Ci· 
but ide ı5yle bir bidiıe ol-

mu,tor. Frao11zl•r bir kısım 
yerlileri zorla çıkarmıılardır. 

Bunlar •Ç ve periı•n bir 
halde lrıa'Uizlere ittica etmiş 

ler, barıııdırıJmıtlardır. Sım· 
di de bunlardan bir kıımınıa 

Gibotiye luçmek ishaıiı 
olmalara ve Fra1111zl.rJb but 

l"'rı logıh:ı zaııoeduek atı·ş 
aço ış olm•ları muht melcıir 

lşh· l •gilı:ıleıin bir Fraı•ıız. 
mevzİlue hucum ettiklerı 

hakkı ... dallİ haberin iz .. bı 
budur. 

Milli oıyan20 bilet1erinizi 

INGI 
Ne iyor? ___ ... _ _... 

Loadr•. (S. 8,15) - Şark· 
ta, garpte ve Akdebiıdelsi 

hıııırekih bildiren lnııliz res 
mi tebliğ•: 

Sovyet Ru .yada bütürJ cep· 
belerde kaoh muhıtı eb 1.-r 
cereyan etmel.d~dir. Sovyet
l-.·r bütüo hı rruıları d f~t 
me&de ~e arasııa mukabil 
taarruzda buluomsktadarlar. 

ŞARKTA 
Ruılar Almanı ra nehrin 

ötetdoe atmıılardn. A.lm•n· 
laraı:J Kiyt::f c11ıarınd tatu· 
nuu ettıkh·rini ıddia ettik· 
lc::ri Budıye i kuvv tlcri l.ier· 
100 ve z .ryzs r.oktesıoda 

müdafa.d. sebıtt ~diyorlu. 

Dört A tman kıhsı y oi hir 
taarruz• başlamıttır N tıce 

aı beuüz m•.Ôm değıtdır Ka 
r•denıze Sovyet fuosu hi
kimdir. 

Burada Ruı Suvyet t/'yy• 
releriyle Britanya tayyarele· 
ri müıterek b.,eketJerinde 
dOtmının 136 t yyareıini 

dftıllrmlltlerdir. li tayyare· 
miz k yiptir. 

GARPTE 
Lcoirıgr d cephe inde, Hit

lcırıa 11Her ne bahasına olur-
•• ohıuo ba ş hrin aham 11,, 

yolundaki 9emrı pek çok Al 
mao ııskerinin arılmasıoı in 
taç ediyor. Buouol beraber 
buradııı Sovyet ıkerlerinin 
m ııeviyab mUkemmeJdir. 

Roılar müdaf ol nnı top 
ateıi ile yepıyoP'lar. Burad 
taarruza geçer. Alm olar mu
kabil bir taarruzla 10 kilo· 
metre geriye atılmışlardır ve 
iki köy istırdmd olu~muştur. 

Bu h ubc lngili:ı t yyareleri 
de iştirak etmiş erdir 

AKDENIZDE 
Mih,er de•letler mevzile

rine fasılasıı h ,,. hücumla· 
ramıza d vam ediyoruz, Trab· 
luı ve Biıısı zi~ e ra verme 
den ta rruzlar y pıyoruz. Bu 
turdle miıtecavi2hı Af rik 
kıtasıoa y rdım ve i şe ta· 
flmHıb m•oi olunmaktadır. 
Ayni gece Budiyaya yapılau 
bllcumda ukeı i n üesseae ve 
buuhkl rına büyüll tahrib t 

yapılmıttır. Bir ço nakliy t 
vasıt lan lmb edilmiştir. 
Libya hudud mınt k aında 
lronyen denizi üıtilade bir 
ltaly. n tayyaresi dütüı ül· 
mütllir, 

BOttia bu akınlardan beş 

lo&iliz tayyaresi diiomemiı· 
tir. Fakat ikisinin pilotu 
aağdar. Bıitanyanın etindeki 
y"ni ıiıtem tayyareler düş 
man tayyareluioe tt:fe11vuk 

.- tmektedtr. H r gün düt 
mana faık olan yeni tayya 
rt:ler ic d edilmektedir. 

Son iki ayda Akdeoizde 
318 bio tonluk it lyau ge
mili bata aloı>fhr. 

( Saadet ) 

--o---
Londra ( •·• ) - Almanlar 

Kuıma dofrru bir ilerleme 
-hareketi be zırlıyor lar. Bura· 
da dört tümenden fazla bir 
kuvvc::t kullanamayacakları 

aıJeşıımaHadır. Buooala be
r ... ber buıada bir yer var ki 
kÖp ti ku mak imkioı da 
me~cuttur. Burada kadırılar 

da müdafaaya huırlaomak

tadırl.sr. 

---o---
logi izler 

y ıl o rlar 
Ş •nhay, 25 ia.a) - Ta

b.ııntro g z tcınaio haber al· 
dığına gö re, H ng· Koogda· 

ki lagılız ı ebaa11010 ıüratle 

ıevkı ıçio yeni tedbirler 11.ha· 

mııtır. Bunuıı ıebebi, uzak 
şarkta behren ıeraialiktiı. 

Oıta tedrisat 
muallimleri 
lst nbul - Zam srörecek 

ol n crta 'tedriı t 6ğretmen

lerinin cedv•li, Maarif •e

kaletince h~ıırlanmaktadır. 
Ş yial r, asılıızdır. 

---o----
iih·m bir 
hadise 

Raduo ile tahribat 
Zütih. ( .. ) - Miliaod 

çık n Popt>lo D1'talya gne· 

lesinin y•zdığnıa g3re, Ruı· 

l r Şark cephesiode radyo 

vasıt iyle bir ç.ok vizli mii 

htmaıat depolaranı tahribe 

muvaffak olduklarını ve bu 
vazayette düım olarnıa ağır 

zayiatlnr verdirildiğini kay
d\:tmektedir. 

---o---
ov yeti 

çuko 
ududunda 

---o---
Şughıy (a.a)- Şanghaya 

gelen bir muallim ırrubu, 

Sovyet lutalarıoın Siberya 

istikametine göoderildığin• 

söylemekt dir, 

Bir muallim demiıtir ki: 

--o-------
Moılıova (A.A) - ~. 

• Sovyet tebliğine ı•Yıdıt• it· 
Çetecilik faaliyeti '"I ~ 

lara büyük zayiatlı••8 olmaktadır.Bir köprti~ ~IJ 
mekte olan bir kaaı1,. .~~ 
fıteai tam köpril ort••1 •ı 
diği vakıt llöprü yılıtl ~~ 
ve 8 kamyon tahrip ·~, ': 
den f.ıla Alman •11 J ~ ·~ 
askeri Ölmüttür. 8u lı~~; ~-;~: 
tamirle uğratmaktı 0 :~ 'ot '. 
manların f aaliyetiae 111 ta..' 1 

Al"' ~, Juomuı ba ıuretJe il• t 
12 aaat teebhurle Y~ 1 ~ 
dev•m edebilmişlerdıt·b 
Ruı ltöylüieriodeo 1

1 
iaşe maadeleri bulu 

1 

kamyon bir ç<te b•' .,, 
•uğrayarak kamyonlar t 
cleki madd.ster istird• 
muı bir ormana ılt8't 
ve Rut k6ylüleriae • 

teslim edilmiıtir. Bo ~
koluna bir mebuı lıll 

leı.,, 

----o----' 
Müttefik(et 'il 

Konf eraos• 1,,' 
-o- g,,ı 

Loadra ( a.a ) _.,.,, 
9

. 6, 
ıüo hariciye nazırı oP'' 

· · t• de t nıo rıyue il> ı-' 

mllttefikler kocfer•P;1, ,,.j 
dra matbuatı biiyilk bdf 
miyet atfetmekte ~e 

feransta Sovy .. t R~::.~ı 'I 
na büytık elçi bit ~ 
bulubmaıınıo bliyii~llıl''~ 
d~se olduğu kıyde I L 

dır. ,al .~~ ,., 
Gazeteler koııfe 0,i 1.. 

nunda Atlan tik P'' .. ,tı· ı 
. ""ol P ı" nin kabul edıld•i1 b'~~ .. r 

makta ve Ruıy• g•'? 
ileri ınrnlen proP~,ıt --· 
nn bu hadise il• te •-' 
miı buJunduiuD11 1' 
dırlar. 

- Sovyet kıtalannıa Man• 

çuko hududuna gönderildiği 1 
artık bir ıır olmalı.tan çık· 

mı ştır. ~-iiiiiiiiiıiıııai-~ 

ahrıı. Ço,.kk•pl Pallı Merkeıl 
,., Hıeı... T •h UNDIR Telefoaı 


