
'ZETECiLER Son Dakika 
lt. .. .. .. 

LERLE GORUŞTULER Amerikan filo· 
ASKERi VAZIYET 

Japon yanın 
Teklifleri 

1 - Mançukoaun blkimi· 
yeti. 

2 - Çin bük um etine yar
dımdan vazgeçilmeıi. 

"Rayo,, gazetesinden: 3 _ jıponya ve Çia kre• 

-J 

su ve Alman 
deuizaltıları 
çarpışıyor 

Tokyo hükumeti yeni ku- dileri Bzerindeki blokajı ve 

l rulduğu zaman Amerika ile ablokayı kaldırmak. 
olan müzakereleri kesmiş, 4 - Japonyayı çenberle-

~iimburiyet;Halk 
l ıekreteri Dr. 

~ '-•111 koagreıine 
S l•zeteciler ıere

\ t•ziaoıuada bir 
~ "iıUr. Ziyafeti 
~ tt, olmak üzere 
)tti azaiı da ıe
tir. 

~•r, Veklllerin et· 
ı ._'' halka teşkil 
, lltelif meseleler 
t)dı1aıatılm&11nı iı~ 
• 

\~kili Hasan Ali 
ltQa· l!ıebusu ııfatile 

d 1' gazetecilerile 
'" olmuştur. Bir 

--~~· Razeteciler hı-
1lllizia etrafını 
dı, ' . On Saracoğla Türk 
1 
'"diren mubte· 

- &ıerinde derin 
. •tarla izahat ver· 

tU,. 
' 1• çehrelerin-

4-~ trlci11ile bol bol 
Q,'1l11narak aydın
~i. llı11 neşri belir· 

~ 
•i~llıreıi (bugün) 

Yepacıktır. 

t,' teklifler 
' ,1' kongre pro
t,;'a.ıııame komıi
• Qtl~rı.nı hazırla-
'-d '1 ılu komisyon 
~~~f dikkate deier 
'tı~ etınektedir ler. 

lll61ıimleri ıun-

~İtlı.. • 
, Rı kanununun 

•d:• elde edilen 
il iıtifade ıure· 

lenıial. 

l 
J 

,. 

] 

, . 

Vaşington ( .a) - Nev
york t11yrnis gazetesi Ruz· 
veltin ateş emri ilzerine ha
rekete gelen Atlantikteki 
devriye gemileri müthiş ta
arruzlarda bulunmuşlardır ... 
Bunludan bazılarının vur
duktan Alman denizaltılaıı
nın su üst6ne çıkfıkları gö· 
rülmüştür. Alman denizaltı
larıı:ın su bombalarından ce-
hennemden korkar gibi kork 
tuklrrı sabit olmuştur. Bu 
hücumları görenler tarafın
dan Vaşington& haberler gel 
mığe baılamıştır. 

Gazete diyor ki : Ameri
kan donanmaaının sükuoe· 
tıne r1ğmen Alman dealzal· 
tı kaybı çoktur. 

Yalnız beş tahtelbahir 
avlanmak suretiyle getiril· 
miıtir. 3stırılmıştır. 

Almanlar ıimdi yeui sis
tem :denizaltı kullanıyorlar. 
Bunları tahrip için tam isa

Matbuat kanununun bazı lbet lazımdır. Amerikanın 150 
eaa~larnıın tadili. denizaltısı yola çıkmıştır. 150 

SiyHi gazete ve mecmua 
neşri için verilmesi icap edea 
teminatın kaldırılması. 

Tekaüt Hndığınıa bir an 
evvel kurulması. 

adette huırlık görmektedir. 
--o--

Şiddetli muha
rebeler binler· 
ce ölüler ve 

fakat az zaman sonra ne- mtden vazgeçmek. 
dense bu müıarelere tekrar 5 - Çinde Japony•ya ıer-
başlamak lüzumunu hi11et· beati vermek. · 
miıti. Fakat Amerikanın ne t•· 

Japon başvekili, timdiye ı lsilde olursa olıun Çini feda-
kadar gizli kalan bu ~ ya razı olmadığı ve olmıya-
görüımeler hakkında mecliste cağı anlaşılmaktadır. Bu fllt• 
in.hat vereceğini bildirmiş- lar, esuen çoktan be.i mala-
tir. Fakat ansızın Japon yarı ~lif veıile ve va11talarla illD 
resmi g"ıetesi bu buıuıta edilen şartların ancak bir 
ifşatta bulunmuştur: k11mıdır. Greçi Amerika baa• 
Bu ifşaata göre Amerikan- lan bile vermeğe raıı dejU· 

Japon müzakereleri ıu HH· dir? 
lara dayanıyor: -Devamı 4 üncl Hhifede -

Karadenizde 
Bir motorümüzj 

batırıldı 
--o--

Ankara (a.a) - Türk ban· 
dırala 145 tonilitolak .. Kıy
nakdere" ototöıü Karadeniz 
boğazından çıkarak T&rk 
sularnn takip ile ıimale doğ
ru gitmekte ikeD, iğne ada 
ve Midye arHıada bir deniz 
altı tarafından durdurulmuı 

ve mürettebatı filika ile lgne 
•daya çıkarıldıktan ıonra 
denizalb tarafından top ate
şiyle bıtnılmıştır. 

--~-

ATATÜRK 
ihtifali 

Öoiimiizdeki Paıart..ı 
günü Ebedi Şef Atatür· 
küa ölümBnün üçlacl 11-
hna tesadlf etmektedir. 
O gün saat 9,0Sde mem-
leketteki bütün Halkevle
rinde ihtifaller yapılacak· 
tır. Şehrimiz Halke•i•cle 
de ihtifal yapıldıktan aoa• 
ra Villyet, Parti, B•lecliye 
ye ve diğer teıekklller 
adına yaptırılan çelenkler 
meraıimle Atatürkün hey
keline konulacaktır. Gerek bu suıdıiın tesiıi 

için, &'erek birliiin diğer 
umumi masraflarını karşıla
mak mak1adiyle program 
encümeni idare heyetine 
ehemmiyetli bir gelir kay
nakları gö.termiştir. 

tank tahribatı Finler hücuma Kırımda 
Muharebeler 
Devamediyor 

Bu meyan~• resmi ve ti
cari ilin işlerinin tanzimi 
ve bu işten birliğe büyük 
bir gelir temini maksadiyle, 
idareıinln birlik emrine ve
rilmesinin temini, gazete 
de mecmuaların tevzi ve 
satış itlerinin birlik tarafından 
Daıamı 4 üncü &ahif ede 

Leningrad cep
hesinden çık
ma hareketi 

Berlia, (a.a.) - Askeri 
kaynaklardan öğrenildiğine 
göre Finlandiya cepheıinde 
bir Bolşevik kıtası Alman 
b~tlarına girmiş ve bir Al
man tümeni ile müsademede 
bulunmuştur. Alman topları 
Bolşevik kıtası~ı top ateşiyle . 
karşılamış tank ve tayyare 
topları beı Sovyet tayyaresi 
düşürmüşlerdir. Diğer bir 
Alman tümeni bir Sovyet 
alayının çıkışını akim bırak
mııtır. 3 tank tahrip edilmiş 
ve 4 tank hareketsiz bir ha
le korımuıtur. Bir çok ölü 
vard1r. 

Moskova (a.a) - latihba
rat büroıu son teşrinin ikin
ci günü cephelerde şiddetli 
harpler cereyan ettiğini, sa
lı günü düşmanın 80 tank, 
üç yüz elli kamyon 
30 Hrnış, 23 sahra topu ve 
sairenia tahrip edildiğini 
Moskova radyosu da lzvati
ya gazetesinden naklen Al
manların bu harplerde yet
miş bin ölü verdiklerini 
200 tank, 300 tayyaresi tah
rip edildiğini kaydetmekte
dir. 

Şarki Knleninde bir tay
yare düşürülmüştür. Sovyet
lerin bir tayyaresi dönme· 
miştir .. 

----o---
Finlandiyada 

ne düşünülüyor 
Londra (a.a) - Filandiya-.. 

da umumi efkir muhteliftir. 
Bir kısmı aulh istiyo diğ'er
leride harbın devamını. Sulh 
iıteyenler Azlıktır. Çünkü 
barbın devamında menfaati 
olanlar ziyadedir. Hükumet 
idaresi de diğ'er milletler 
gibi Alman b&1kııı altında 

olduğundan ekseriyet o ta- • 
rafa ı•çmektedir. 

geçti 
Berlin, (a.a) - D. N. B. 

ajansından: Ladugıv Ne
mega gölleri araıında Finler 
yeniden hücum etmektedir· 
ler. Buradaki iıimlerin kaydı 
mBmküa lolmadığandan Sov
yetler Finlerin kurmay ka· 
rargihına mukabil hücum 
ya pmıılardır. 

---o--
Yakalanan ge
milerin yolcu
ları kampa gitti 

Viş, (a.a) - Hind deni· 
zinde 'yakklanan Fraaıız 
gemilerindeki 809 yolcu la
gilizler tarafından kamplara 
sevkedilmiıtir. __ .. __ 
Yemin etmemek için 

istifa etti 
Londra(a.a)-Davlindeki Fran
sız konsolos muavini mareıal 
Peteye sadakat yemini ver
memek için istifa etmittir. 
l5u yüzden biyle iıtifa.laruı 
tevali edeceii zannedilmek· 
tedir. 

---o---
Moskova, (a.a.) - Reaml 

Ruı ıözcüsü Bay Lozovıki, 
dün beyanatta bulanarak Al
ma-nların Karımda muharebe
lerin bittiğine dair olan lcl
dialarını menuubabı etmiı 
ve bu haberi yalanlamııtır. 
SözcOye göre Kırım berza
hında halen çok ıiddetli 
harpler yapılmaktadır. __ .. _ 
Almanlar 
ilerliyorlar 
Kubişef (ı.a.) - Sov1et 

sözciıü B. Lozenki ıoa 48 
saattenderi Moıkva beplııe· 
ıinin bütün kesimlerinde 
bilhassa Tula iıtikametiade 
çok şiddetli olduğunu ve 
burada şehrin civarında çar
pıııldığını bildirilmiıtir. B. 
Lozo~ski iıgal altındaki mem· 
leketler garnizonlarında11 ı•· 
tirilen ihtiyatların kallaaal
maaına rağmen Almanlana 

l ilerlemiş olduklarını ili•• 
eylemif tir. 



.. 
,~~ .................... .. 
1f Bir Genç Kı-i 
~ zın Hatası i 
.......... _20 _ ........ .. .......... ~ ...... .. 

ı Yazan: Nadire Seymenoil• 

' 'ı~Korkulu bir rü
. yadan uyanır 
~ gibi gözlerini 

·açıyor! •• 
( 811 gözel erkek ıesiyle 

1 ,~ beraber titriye11 kemaaıa se-
·• . 
~ ıı de soruyor. 

1 N~vin Emine bacıya bakı
l yor. "Uyuyor" diyor. 
t Kendi keacliae pençeredea 
~ gele~ serin gece rüzgarı onu 
~ &ıütiiyor, tayyörünün yaka· 

1 sıaı kaldırıyor. 
ihtiyar kadın üzerine de 

' büyf\k yün atkıyı örtüyor. 
11 ykuıusluktan yanan gözle· 
rini !Jiuıturuyor. 

4 
Kenç kadın korkarak ba-

, 
1
1 kiyor dııaraya. Gece bütün 

r \ korkuaçluj'u ile tabiate hi
ı kim gibi etraftaki ağaçlar 

1: dimdik duran bir ejdere 
\p benziyor. 
~ Mehtabsız gecenin hüznü 
r çöküyor geaç kadının içine; 
· böylece aaatlar geçiyor. 
t Sonra ağırlaşan göz kapak· 

ı ları koyu kestane renkli göz 
', bebeklerini öitüyor. 
,İ ZayıfJıkfan uzamıı görü
~ nen kirpikleri çıkık şakak 
' kemiklerini gölgeliyor. 
d Sabahın ilk renkli ışıkları 
! genç kadının solgoa yilzünü 
,4 yalarken• o da korkulu bir 

rüyadan uyanır gibi gözle
! 1 : tini açıyor. 

Yan lıompartımadan yine 
~ kemania sesi inliyor. 
I Genç erkek çalıyor, içinde 
yaşadığı tablonun çer çeveai 

~ ! kimilen ishrapla şeritlemiı 
j olduğu belli sesinden. 

i Çahyor. Şuanda acı ve 
elemle oyuncak olan kalbi

' nin kanını hasret kurduna 
emzirerek, ıarkıaıa ıözleriai 

• ~ ıöyliy"r sanki kemanın tel
r leri dillenerek: 

ı i "Y ainızım, haatretiain ver-
diği ıstırapla 

"Eriyen gönül gibi gözümden 

.~ .. Uzakhğın 

~I 
1 "Katılaıan 

aktı yaşım 
günliime aerdiği 

istirapla 
ruhumla sanki 

bir taıım. 
A 1, Genç kadın bu şarkıyı da 

taaıyor 't'e mırı1anarak onu 

1 ı okuyor. 

1

1 
Bu sırada uyanıyor ihtiyar 

bacı: 
1 - Akızım sen hiç uyama
\ dın mı ba gece? 

- Simdi uyandım ben de, 
1 len rabıt ettin mi bari? 

1 r - Sea yanımda oldukça 
ben hergünd•n daba iyi olu-

,,i - Aman E' mi11e bacı uta
niyorum senden. Benim istı- . 
rapla11mla daima aaraılan 
ihtiyar vilcudun ve rubun 
biç biı giin rahat y6zü lı>Ör-
111edi. 

(Arkaıı var) 

Otomobille 
Arabaya 
Çarpmak 

--.. --
Çorakkapı santral garajı 

yanında 

lstanbullu olup izmirde 32 
nci tayyare defi taburunda 
31910 plota sayılı otomobil 
ıöf eri ve 8 nci bölük baş 
çavuıu Hikmet oğlu Müca
hit öz demir idaresinde 
k•myoola aantral garajı ön
ünden süratle geçmekte iken 
aksi istikametten ve yolun 
sagını takiben gelen İzmir 
salih oglu 1318. D. Abdulla· 
hı ait ve salib oğlu 1333. 
D. Abdinia idareıiıado bulu
nan 163 aayılı karuçaya 
çarpmak suretiyle arabHını
n hHara ograttıgı ve bir 

1

• hayvanın ölümüne ıebebiyet 
verdigiaden suçlu yakalan· 
arak adliyeye 1evk edilmiıtir. 

---o---
Hirsızlık 

Ahmet oğlu hamallık ya· 
par Hüseyin Yeıil ile arka· 
daıı hamal Ahmet Tepecik
te bakkallık yapan Yaıar 
namına toprak ofiıi anbarın· 
dan kepek almakta ve çu· 
vallara doldarmaktalarken 
anbarda bulunan boşcuval· 
lardan kepek çuvalları içine 
8 adet 2şer lira kıymetinde 
çuval koydukları iıtihbar 

edilmio ve takibi neticesin• 
de kepek 'içine konan boı
çuvallar bulunarak ıuçlular
dan Hüseyin ykakalanmıo 
ve diğer suçlu firar etmiı 
takibine . devam edilmekte
dir. 

--=---
Polis divanı 
Polie divanı, dün öğleden 

sonra Emniyet müdürlllğü 
Adli kısım reisliğinde top
lanmıı, bazı polislere ait tah· 
kikat evrakı üzerinde müza-
kerede bulunarak lü&umla 
kararları almıştır. 

JzmirAskerlik 
Şubesinden: 

--o---
Kısa htzmetlilari 

(•lLiııt !;!illi) 

--Şehir Haberleri-

Bıçak taşımakllBornova Bele-
---- diyesinin ba-

cıhit ülgtia iizeriade taba-
nca taşıdıgı görüldügü11den 
yakalanmııtı r. 

§çorakkapıda Cemal oglu 
Hasan hep öktenia;vaziyeti
n şüpheli ~görüldügünden 
üzeri arandığında 9 itaatim 
uzunluguada tek yüılü biçak 
buluaduğundın yakalaamıı
tır. 

§keçeçiler mezarlık baıında 
Abdullah oglu]Ahmet dag 

delinin Vaziyeti ıüpheli 
göıiUdügiindea üz•ri aran· 
dığından Bir biçak zuhur 
etmiı ve yakalanarak ~ bak
ında muamele yapılmııtır. 

--.. --
Yaralamak 
Kemer Sürmeli sokağında 

Erzurumlu Hasaa oğla Sabit 
Sağlık öteden beri araların
da devam eden geçimsizlik 
yüzünden çıkan müaakaıa 
ıoaunda f elinde bulundur-
duiu muşta ile Muıtafa oğlu 
1338 doğumlu Hüseyin Sarı-
cihanı başından yaraladıiın
daa yakalanmııtır. __ .. __ 

Dövmek 
Kemer Hamam sokağında 

Muaa oğla Osman ilhan ile 
Mehmet oğlu Sabri az içkili 
bulunan ve üzerlerint: ekil
miı olan Ramizin oğla 31 
doğumlu IAbmet Cine mui
ber olduklarından tekme ile 
dövdüklerinden her iki suçlul 
yakalanmıı ve haklnında 
muamele yapılmııtır • 

--o-----
Tabanca 
taşımak 

Çorakkapı Anaf artalar cad
desinde Recep oğlu Vehbi 
Beşokun vaziyeti şüpheli gö· 
rüıdüj'üadea üzeri arandığın· 
da Yuıaan beyliği bir taban· 
ca buluaarak ahnmııtır. 

şarısı 
Bornovaya 2etirilmiı olan 

içme suyu için Belediyeler 
banka11ndan alınan paranın 
5327 liralık taksiti Bornova 
belediye reısı tarafından 

ödenmiştir. 
Bornovada Kizım Dirik, 

Topçukayu, Aşağı çay, Çiçek 
ve Çevik sokaklarında 1480 
metre uzunluğunda ana ıu 
tesisatı vücuda getirilmiıUr. 
Su depoıunu etrafı 119 lira 
aarfiyle tellerle :üstü kapa· 
talmıı ve 152 aboneye su ve
rilmiştir. _ .. __ 
Tohumluk 
Buğdaylar _ .. __ 

Ekim işlerinin çabuklaştı
rılmaıı hakkında viliyet mın· 
takuındaki biitün köylere 
vilayetçe hazırlanan 759 be
yanname tevzi olunmuştur. 

lıtihsali teşvik edici mai· 
yette oİan bu bey•nnameler, 
halka öğretmenler veya di· 
ğer münasip kimaeler tara· 
fından okunacak ve köy oda
larına da aıılacaktır. Beyan· 
oam•ye ilişik bir kııımda, 
tohomlukların başka yerlere 
sarfedilmemesi ve tohumluk 
olarak kullanılması bildiril-

lmiıtir. 

--o---
Belediye 
Meclisi 
Belediye meclisi düo ikin· 

ci içtimaını reis Bay Reıat 
Leblebici oğlunun riyHetin
de yapmıı ve milli ıef lnö
nüu&n verdiği cevap okuna
rak alkışlanmııtır. 

Bundan sonra 940 yıh Be
lediye bütçesine ait bazı mü· 
aakaleler encümene havale 
edilı:aiş ve celseye nihayet 
veriJmiıtir. 

i Elhamra SiNEMASI f 
ı Büyük Cumhuriyet bayramında aayın lzmirli müıterilerine ı 
ı bkdim edeceği filıni müjdeler... ı 

337 doğumlu . v• bunlarla ı Bütün dünyaca alkışl•aan ve sevilen iki meıhur ve se- : 
muameye tabi bu sene ve ı vimli kahkaha krah... ı 

dıha evvelki senelerde mek- J LOREL • HARDI f 
tepten mezun olmuş kısa : ain birlikte çevirdikleri Türkçe Sözlü ı 
hizmet hakkını haiz ehliyet- : ı 
naameli veya ehliyetsizlerin ı ACEM( AŞIKLAR ı 
acele yerli askerlik ıubesine ı Seanslar: 10.45 • 12,30 • 2.15 • 4.00 • 5.45 - 7.30 - 9.00da: 
müracaatları, müracaat etme- ı Ayrıca: Matbuat U. M. Memleket Jurnali.. ı 

yenler h~kkıada kanuni hü
kümlerin tatbik edileceği 
ilin olunur. 

: T s· d Telefon: 
ı ayyare ıne~asın a 36-46: 
ı Müjde... Beklediğiaiz Mümtaz Sinema Yıldızı ı 

__ _..... ___ : f HILDE KRAHL'ın i 
Dr • Fahri Jşık ı Yarattığı F raasızca Sözlü ı 

lıai'on~.:eı:1e~~~.:::.~: .. 1 f ARABACI nın KIZI (Oungaşka) i 
Rontkeo n Elektrik teda•lıt ı Ayrıca: H A V A Y R A P S O D I S 1 ı 

r•P
111j; m!11'it:F&;: ~u\•k :Matiaeler: 1.15 3.15 S.15 7.15 9.lSpaıar 1il11üll.lSte J>aıları 

6 2iacl r eırl• 

HiKAYE 

Ekmek . ilde' -
Su eölden•• l 

--o -
-2-

Y abat: , 
1111

iff1 t0 
- Sen yine bır Y ~f~ 

ile kavga etmiııiD· ti• 
tablHı devrilmif. . ~·t' 

- Yalan efeadıa:ı · · ~ f 
iyen efendim .. lfad~tı -,7_ 

1 
nizden tabla keadı . ~ 
ne devrilmiı gibi bıt 
çıkıyor.. ... 

Hilbaki .. fakir ıırf bit~ 
zarara ıokmak içi• t• 
devirdim. ~ , 

- Herifin belki bff t 

loluk yemiıi ziyan ol~~ t, 
- Beı kilo mu? f,r 

iftira ediyorlar blkİOI • ,f 
di.. Ziyan olan yemiti ''f ~ ~ ' 
ğı OD OD iki kiloydll· ~ ) 

olarak herifin k•''~ ,V -~ 
falan da kırıldı. Taı~1"" ~ L 
cek param olmadıjı ıÇ .. 

ıfılll• 
çare hapiste yatac••-

•* .k . .. ~ 
Sulh ceza hikhai•~-'' 

meşgul ve hidd~tli bll 
ğu bir gündü.. 

1 
,-· 

Serseriyi göriace b• ~r 
maaki 2ibi güler yı-1• 
~~ma~. ~ 

Sert bir aesle adıtJI ~ 
vellüd&n& ili.. Sorda~~t' 

- Sabaha karı• ,,~· 
tene"e çalarak ttirkO 1~ 
miş, büt&n mahalleyi I'. 
kaldırmıısıa, fazla -.;· 

• lf' Hn• ihtaratta bula••~ 
çinin kafaıına eHad• 

k . . • . ıJ•• ne eyı reçırmıpıa. , 
Sen artık çok faıl• 

utanmıyor muıua? ~ 
Serseri vak'ayı us01 

anlatmak istedi : 'I f,r 
- Masal dinliyecl 

tim yok, kıaa ıöyle·k. _, 
Mahkemenin ba el 

1 

terisi kendiıine bir f' -,/ 
muamelesi edilmeıio• 
mııtı : 

Yiaek sesle : ' 
D. ı· '- . 1•·· .111 - ın ıyece .. sı• ~,.. 

ter istemez dialiy•'' '~J . ·ı - !J, 
işin ne?.. Buaaa ıçı tfPr 
ahyor1u11. Öyle adıl• 
ayıp değil mi? .. ,,J' 
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iLGiSi 
, ' . DEGIŞTIRIL 1 Siv;-~~ 
~ "'-dıaaıyon (heyeti top· ı gelmiyen mahallerde a.ıgari . Simferopolun düşmesiyle, 

' •r baQUeri ofisinin huğ- bir sene eveldenberi hu bu- Sivastopol üzerine büyük bir 
t' Pı, m111r ve mahlüt bat müteabhitliğinı veya tehlike çökmektedir. Şimdi 

•lab·ı · ı ı ticaretini meslek ittihaz et-f· 1 ecegı yer er e Si vastopol önünde yateo ge-
•1ıt1arında deiiıiklik miş ıahıs)arın eUnde bulu- miler ne ol c ktı r? 
:!•~·d Bu değişikliklere Dan ve diğer bir müıt hsil Eğer Siv111topol kendisirıi 
) i ayın Seyhan, lçel, bölgeden mübaya ve nakl- müd fa etse ve bir müddet 

1 Gızı· t u f edilmiı bulundug· u i bat olu- b di an ep, r a .ve OdeH gibi dayan!I ile, 
,~-~iliyetleriyle Antalya nan hububata clkoııulduğu ouun öaüode y tan Rus fı-
~ llııı Korkuteli ve El- veya satın ahnmaaı Tic ret )osu, kendisine Karadeniz-
•ıtlarındaa maadaki Vekiletiace tenıip olunduğu de başka bir Hman aııram k 

't ''••da kiloıu 7.75, takdirde müteahhit veya mecburiyetinde kalacaktır .. 
t 'İliyetlerle Antakya tacirin satın aldığı yerd~ Belki bu filo da denizd 'rı 
~İllin Korkuteli ve El- fiyat kararnamesine göre Sivaatopolun müdabasın 
•ıtları11da kiloıu 8,58 tatbik olanan mübayaa fiyat- i tirak edeceklir.F kat enin-

~• larıadan bafka Toprak Mah- de sonunda, eğer hatmim k 
)~-it H ıolleri Ofisinin teklifi ve k • ) 
'ti • atay ve lçel V k tehli eııoi göze a m zsa ve 

, i Ticaret e iletinin tasvi- d 
,1 •• '!)'le Antalya vili- yahut 1854 muhasarasıo a 

... ~ biyle nakliye masr fı da d 
"-Orkuteli ve Elmalı amiral Kornilovun emrin en 

t .a eerilecektir. 111uan maada dir .. er sonraki vaziyet gibi kendi 
Yukarıda tesbit olunan 

S
"•cla beyaı arpanın kendisini batırmazsa, başk 

7 fiyatlar yeni ıe e mahıulün·I K fk · S, ıiyah ve "•kırın bir sahaya, meııeli ı-s 7 den şimdiye kadar yapılan N · 1. 
~ ·SO, dig .. er vı'liyetl-rle 1 ya sahillerindeki ovıoıııli , ... mübayaa ara da ıimil ola-

t ' tillye\inib Korknt- caktır. limanına veya Tuıpseye çe-
' ~- kilmek mecburiyetinde ka-
' alı kazalarında 1.2.1942 tarihinden 31.5.942 lacakhr. 
''P.nıa kiloıu 6.251 t ı'hı·ne kad -b l " , ar ar mu ayaa 0 a· u Alman ştukelarıLıD, bu ge-

S\ 
'Pınuı kilosu 6 60 nacak m11ır fiyatların ayrıca mi1eri yedi kilometre uzuıı ~ 
• bir kuruş ilive olunac&k ve 

' Joğuadeki körfez içiode pek 
it, lçel, Hatay, Gazi- bu zam 31.5.1942 akıamın- r hat bırakac2klar1 tahmin 

: l1rf• ve Mardin vili· dan sonra kaldmlacaktır. 
ti edilemez. 
t~·Antalya vlllyetinin G • Sivastopoluo eski i mi 

1 
ve Efmah kaza- 81p 818 IyOr - Aktiyardır. Bur !ınıa bir 

lllaadaki dii'-r ka-
IQı•ırıa &dloau 6.25 Maai1aıua Alibeyli köy6a- harp limanı olmasına, 1784 

ı d' den müteebbil Merzifonlu te Potemkin karar vermiş 
•ier viliyetlerle An· Mustafa çavuştan beı alta ve ikinci Katerika, 1787 de 

\t~llyetiain Korkuteli aenedenberi haber alınama- buradaki tersaneyi genitl t-
's:~ ~ la lr•ıalarında kilosu maktadır. Adresini bilenlet miş, İahil bataryaları takvi~ 

-ttaı. 
mektupla Manisada Alibeyli ye etmiştir. Bund n ıonra 

) tiliyetlerde mısırın köyündeu Abdullah oğlu Sivastopol bilh sı birinci 
~ ' ·25 kuruıtur. Arap Hanna bildirilmesi Nikola z&m nında t bkim 

'-llta yerli ihtiyacı rica olunur. [ 4, 5, 6 ] olunmuş ve s hilden gelecek 
' 

1~lQ :viliyetler için- ~- - . bir hücuma kartı.olduğu gi-
~ '1taı merkezlerinde Kiralık odalar bi, kerad d tcbkimat yap-
- PttabauUeri Ofiıinin Bahribabada Kız liaesi kar- mıştır. 

~ .. ~b· Ticaret Vekileti- ı•sındaki caddede ve elek- 1854-1835 senelerinde Si-
"'-a •yle bir nevi ve) a trik merkezinin ııaasındıi vastopol muhasaraya bu tah-
•tt htıbubat için nak- bulunan ._Halm Gözükara,. kimat sayesinde 11 ay mu-,'ti d&ıtınülmeksiıin aile evinde çok ııhhi ve te- kavemet edebilmiştir. Şimdi 
~ QI te liman fiyatları miz kiralık odalar vardır. de Sivaıtopolua müdafaası 
~~llabilecektir. lıtiy,mler içindeki odaba· 11 ay sürebilir mi? F 'kat o 

&ta istiblikine kifi ~ şıye bış vurabilirler. 1·3 zamanki ıartlarla, bugünkü 

, Buaon ınailizce garın Almanca, .. 
'I . 

1 :ı., tüçük muhavereler •• ' '- :t .,..ere you last nigh?-Gecen sıece nerede idiniz? 
~t, lıome-Evde idim. 

~ 't.>•ı yoar brothe )ast week-Geçen hafta birade-

._,f 1 "''• riaiz nerede idi? 
lt, •t ıcbool-Mektepte idi. 
• l )au ıt ıchool yeaterday-Diia mektepte mi idiniz 
•, w,, no-Hayar orada değildim 

ıi ta11 been at tbe Custom Houıe to·day? - Bugün 
~ "' ı gümrükte mi idiniz? 

l .,.., btd buıiae11 there-Evet orada itim vardı 
J r, •t tbe tbeatre )ast monday evening-Pazartesi 
'1 ' ~'d akşamı tiyatroda idik 
~ Rood aewı from our brother last week - Geçen 

~ h.fta biraderimizden iyi haberler aldık 

r ~ ••tber iı fiae to-day, it wıı very rougb ycster· 
r '~, daY-Hava bugün 2üzeldir, d&n çok sert idi 

.tı~ r )oQ ever been in Vienna-Viyanada biç bulundu-
• r '-, 1 nuz mu? 

waı tbere two yearı ıgo-Evet, orada iki <Snce 
buluamuıtum 

ı mtlarla, bugünkü ~artlar ve 
harp tekniği rasında i bü
yük farkl r v rdır. 

Simferopol 
dünkü alman tebliğinden 

öğıeodiğimize ğöre, alm n
lar Kırım,da mühim bir ile
rleme'kaydetmişlerlve Kırım. 
ın merkezi .;,)an Simferopol 
şehrini ellerine 'geçirmiıler
dir. Bu ..:ıuretle almanlar, 
Sivastopol,a kuı uçuşu 55 
kilometre ve demiryoln ile 
75 kilometre yakl şnuş olu

yorlar. Simferopol y but 
eski ismiyle Akmesçit bir 
tater şehridir. Ruslar Kıram
,ı işg'11 ettikten sonr 1791 
de Akmesçit ismini deği:tti
rmişler. ve buraya Simgero· 
pol ismini vermişlerdir. 

Simferopol, Kırımın mer
kezi olmak ve Sivaıtopol
Harkof demiryolu üıeriade 

6 2inci Teırln ıJtf 

Z yti yağı 
Satışları 

ı .. - .................... .. 
i Kahramanlar.! 

-----
Zeytin yığ11un ihracına 

müsaade edilmesi üzerine 20 
bin liralık alivre ı tıı mua
ruelesi y pıldığı öğrenilmiş
tir. 

Bu mıhıul birinci ve ikinci 
kinucda teslim edilecektir. 

Mevsimin yeni zeytin yağı 
mahsutü on gün zarfında 
lzmir piyasasına getirilecek 
ve s taş çıkarılacaktır. 

Fiatlerin yükıelmesi muh
temel görülmektedir. 

batunmak dolayııiyle ıürıtle 
inkiıaf etmiı ve buradaki 
konserve, mum ve sabun 
fabrikaları, tütün imalitha· 
neleri ve yeni kurulan ma· 
halleler 1500 senesinde Ta
tarlar tarafından kurulan bu 
ıehri daha kalab lak bir ha
le sokmaıtur. 

Hele bir kaç sene evvel 
88 bin olan nüfusu son 

zamanlarda 103,000 e kadar 
çıkmııtır. Fakat bu nüfnı 
çok karışıktır. Mühim bir 
kısmı tltar "ve yahudidir ve 
ıehir tatar karekterini kay
betmemiş. Akmescidin be· 
yaz minaresi etrafındakiı kı
sım d•ima tatar kalmıştır. 

Yayladağ 
Kerç'te 

ve 

A imanlar belki Sivasto
pol'u tıpkı L~niagrad 

gibi bir müddet muhasara 
altında kendi haline baraka· 
bilirler. Zaten görünüıe göre 
ilk hedef Sivaıtopol değil
dir. Onlar daha çok Kaf· 
,.kasyayı bedef ahınşlardır. 

Düakü Alman tebliğinden 

öğrendiğimize sıöre1 Alman 
kuvvetleri, daha şimdiden 
ya11madaaın cenubunu ku
şatan Y ayladağın ıimal ucuna 
gelmiılerdir. Eğer elimize 
biı harita alırda vaziyeti in
celersek, görürüz ki, Yayla
dağın şimal ucu, Kerç boaa
zıa çok .yakındır. Ôyle 
anlışılıyor ki, Almanlar bu
r da Ktfe veyahut eski 
ismiyle Teodozy 1110 civar
ı rında bulunmaktadırlu. Bu
radan Kerç 75 kilometredir. 
Alm nlar bu şe ilde hare
ket ederken, aynı zamanda 

~· bir başka g yede takip et
mektedirler; o da Kırım ya-

• rımadas1nda bulun n Ruı 
kuvvetlerini tamamiyla imha 
etmek veyahut esir almaktır. 

Çünkü "erç'e giden yol-
• lar, Al mani ran eline geçin

ce, buradaki Rus kuvvetle
rinin . bu boğazın karşısında 
bulua n ve Kafk y nın Kı
rıma dhğru uzanan bir dili 
olan T man yarımadasına 
geçmelerine imkan yoktur. 
Bundan dol yıdır ki Kırım

daki Rusl r çok nazik bir 
durumdadırlar. 

M. F. F. 

i Kahramanı i 
i SOBUTAY i 
1-44- Yazan:H. O. T. : .......................... 

Neticede maksat ve plin-
lar1nda muvaffak olarak Ruı 
ordusunu büyük bir kurnaz• 
hk ve siyasetle birbirinden 
ayırdılar v aralarına nifak 
soktular. 

Onlar münakaşe ile meı· 
gul ir.en önce zaif tarafa 
hftcum ettiler ve onların 
işini tamamladıktan ıoara 

kuvayı külliye ile diğer ta
rafa saldırdılar, bu harpte 
6 pren ve 70 asılzade ketle
dildi. Hemen hemen Rruı 
ordusun.uo yarasından fazla11 
tepelenmişti. 

Bu akibete şahit olan 
Rus orduları baş kumandanı 
arabaları zencirle birhirine 
sımııkı raptettiler ve bu ta
biyenin arkasına geçip mu
ennidane mukavemet göıter
diler. Bu suretle üç gün da· 
yana bildiler. 

Sobutayın kıtalarının bir 
kısmı çepheyi bırakarak giz
li vadiler den ve ormanlar
dan süratle geçerek Rus ıı
kerlerinia arkHını tuttular. 
bu vaziyet üzerine Rus ko
mutanlaranda şafak attı, firar 
çaresini aramağa baılaeılar
sada Sobutayın çok çetin 
mu llem kıtalarnun kıskacın
daıı yakalarını kurtaramıya

rak bepsi toprağa serildiler. 
Ba harptan sonra Diayeper ~ 
nehrine k dnr her tarafı is· 
tili ettiler. 

Oradan Kama nehri ta
r fJarın döndüler, Bulgar· 
larla karşılaıtılar. Bunlara 
Kankla Türkleri de iltihak 
ettiler. 

Fakat Sobutay-ve Cebenin 
hiç bir ıeydea göıleri yılma
yan orduıuaun önOade ezil
diler, mah•oldular, lkalanlar 
Karakorm semtlerine doğru 
firara muvaffak oldular. Fa-
kat bunların bir araya~gelip 
gaile çıkarmaları imkinı ıö· 
rülmediği için üzerlerine va
rılmadı. 

Bir müddet orduya iıtira· 
hat verilmesi ve çok yorgan 
olduğu düşünüldü. Bir ay 
kadar dinlenmeyi ve taıe 
ku•uet kazanmaları :muvafık 
görüldü. Fakat bu milddet 
zarfında koca Sobutaın sıiıli 
teşkilat makiaaıı işliyor, et
raftan posta tatarlHı yıiın 
raporlar tışıyorlardı. Sobu
tay 40 kiıilik büroıilyle mut
tasıl pilialsr hazırlıyor, ha
ritalar çizdiriyor, atiyen ya-
pılac k iıler tanzim olunu· 
yor, birer kopyası da Hıkaa 
Ceugize gönderiliyordu. 

Cengiz bu iki kudretli ve 
büyük kumandanlarının ic
raat ve muv ffakiyetleriadea 
malumat aldıkça memaan 
oluyor vekendilerine mahab
betkirane ve teıci edici 

ı 
mektuplar yazarak gönülle-
rini alıyordu. 

- •..... ,., -: 

1 



:Gazeteci le 
\Vekil erle 
Görüştü er 

--.. --
ııtarafı 1 nci sahifede -

~ uulacak memleketşumul 
f teıkilit tarafından idare-

bundan mada her yılın 
~ıa edilecek ve .birbirini 
(İP edecek iki gününün 
'Aıa bayramı günü olarak 
pit ve ilinı. Bu bayram 
derinde yurdun her~taraf

[Jaki yevmi gazeteler neı
~~lilmeyecek, yerlerine birer 
~•nEgazete.i:çı kartılacaktır. 
ı Sfaıetelcrden temin edil
ı,k varidat birlik emrine 
lıiı olunacaka ve bu ga-
~~lerde mahalli bütün ga· 
.~cilerin emekleri sebkat 
~cektiı. Her basın bölge-
• den mahalli ihtiyaçl ra 
e biıli" azası için bir as
i maaş haddi tespit eyle
ıi, vazifesini normal ıekil· 
gören basın meaıupJarı· 
maaılarına üç senede 
••2'ari ve muayyen bir 

I ' icrasının temiDi. 
ı.. layat pahalılığı dolaylıı· 
r•on bir yıl zarfında maaı 
l ücretine zam görmemiş 
ın meaıuplarına .. yüzde 

fmi nispetinde pah hhk 
~ımı yapılması. 

Alm n harici-
• 

yesı ve 
Finlindya 

-- --
Berlin (a.a)- Son zaman

larda gerek lugiltere ve 
gerekse Amerika tarafından 
Rusya ile bir ıulh akdı hu· 
susanda Finlandiyaya yapı· 
lan tazyikler Alman hariciye 
mal::amlarının nazarından 
kaçmamakta ve bu vaziyete 
lizımgelen ehemmiyetiu ve
rildiği anlaşılmaktadır. 

Hariciye nezaretinin bil
dirdiğine göre eski cümhur 
reiıi Hoover ve Klank gibi 
namuslu Amerikalılar Ruz
veltin yahudilerden mülhem 
siyasetini tenkid etmişlerdir. 
Fakat Almanya Avrupa bar· 
biDe bir Amerik n müdaha
lesini gereğı veçbile karşıla· 
mak üzere hızırlaomahdır. 
Hayale k pılmamak gerektir. ----
Askeri vaziyet 
-Saf tarafı linci aahitede-

F akat Japonyanın bunları 
elde ettikten ıonra daha 
batka şeyler iıtiyeceği anla· 
şılmıştır. Bu sebeple Ameri· 

k jıponyaya her hangi bir 
müsaadekirııkta bulunma
maktadır. • Sanlardan baıka bölgeler-

~· gelen muhtelif dilekıeı lngiliz ve Almanların 
tkında da komisyonlarca 

~·Sfre umumi heyetine mu- Deniz zaglatı 
•en teklifler yapılmışlar. 
J\ULLI ŞEFE SAYGI Radyo gazetesine göre 

1 
TELGRAFI Almao:r dyoıu harbın baıla· 

U ~nkara, (a.a.) _ Türk ba- dığı günden bugüne kadar 
fı birliği birinci umumi logiliz ve müttefik ticaret 
ıgresi reisi Hasan Reşit vapurları zaiyatanın 14 mil· 
ıagat koogreoin birinci yon tonu bir çeyrek milyon 

! ılantııında el birliğiyle al- ton geçtiğini bildirmiıtir. 
ı kararı yerine getirerek lnğilizler dört aydanberi 
mburreisi Milli Şef ismet gemi kayıpları hakkında 
a&ye aşağıdaki telgrafı malfımot vermemektedirler; 

(:miıti: bu sebeple bu huıuıta bir 
Milli Şef ismet laönü kıyas1ama yapılanıız. Şu 

Cumburreiai kadar söylenebilir ki bundan 
lugüu birinci umumi kon- dört ay evvel İagiltereain 

W ıiai toplıyan Türk basın 
kaybolduğunu kabul ettiği t liği Milli varlığımızın gü- ticaret vapuru ton•1'1, o za· 

RADYO · TELG' 
Fransayı 
lngiltere 
Kurtara tak ---a---
Londra, (a.a.) - "Taymiı 

şunlara yazıyo;: 

Fransız vapurlarının hare
keti kötü niyetliğin yeni bir 
misalidir. Hatti bir çokları 
buoa Fraasanın mihverle cü
rüm ortaklığı yasfını vere
ceklerdir. Bu hareketler Vi
şidekilerin karakterini da
ha ziyade tebarüz ettirmek· 
tedir. 

Fransız gemiluiniD lagi
lizlere karşı koymıya çahş
tildarından bahıeduek di
yor ki: 

Bu hareket karşısında, 
memleketimiz.i Fransanın se
falet ve ıztırapltrını artır

mak istiyormuş gibi göster
mek niyetinden başka bir 
ıebep bulmak zordur. Bu 
hareket lngilterenin muvaf
f akiyetiyle Amerikadan Fran· 
saya bir çok eşya gönderil
diği bir sırada cereyan et
mektedir. Şimdi mihferin bu 
eşyaya dokunmamak taab· 
hüdünc riayet etmesi belde
ailiyor. 

-----
ISTANBULDA 
Feci Cinayet 

Iatanbul - Cuınartesi ge
cesi Lalelide Ridvan Sanoğlu 
adında bir müteabhid Leyli 

adındaki karııı tarafından öl
dürülmüştür. Kurıun Hğ ıa
kağından girip ıol şakığın· 
dan çıkmıştır. 

Kııdın tabancayı iyi kalla-
aamadığıadan ikinci mermi 
mermi Leyliaıa beynine Hp
lanarak kendini öldürmüı
tür. 

Tafsilitı yarınki nüıbamız· 
da verilecektir. 

---o-----

' Hem karısını 
1 hem aşıiını 

·yaralamış 

üdaf:a haf· 
• 

tası Ruzvelti~ 
beyannamesi 

---o--- ..... ---o-- ... 
Ist .. nbul - Salih adında V aıington ( a.a. ) - R•llA 

bir ıahs vezife icabı geceleri 
evine gelmemekle ve kar11ı 
N~rimandan şüphe etmekte
diı. Salih evelki akşam ka
rısının Sımatyada • meçhul 
bir ıahısla dolaştlğını gör· 
müş ve tabancasını çıkara
rak kaçan adama ateş ede
rek yaralamıştır. Aksi isti
kamete kaçan karısına da 
bücom ederek yakalamış ve 
tabancanıu kabzesi ile karı
sının beynine vurmuştur.Her 
iki yaralı ifade veremiyecek 
haldedir. Salih tutulmuş ve 
tahkikata başlanmııtır. 

-----
Yumurta 
Attılar 

Ditroit (a.a) - lngiltere· 
nio Amerika büyük elçiıi 
Lord Halifaks, burada nu 
tuk irad ederken infiradçı 
kadınlar grubu tezahüratta 
bulunmuşlar, yumurta bile at· 
mıılardır. 

Dıtriit ( a.a. ) - Belediye 
reiıi, Ha lif akıa karşı yapı

lan bidi1eden dolayı tee116f 
etmiş ve: 

- Lord Halifaks Ditroit 
şehrinin misafiridir. Bu iti
barla nümayişlere iştirak e
denler he1abına utanıyorum. 
demiıtir. 

--o--
Doktor tevkif 

edildi~ 

cümhur bay Ruzvelt 11 f 
1 

16 ikinci teırin " miicl• d~l
hafta11,, olarak kabul e , • 
miş olduğunu beyanaeme••0 

de bildirmektedir. _ 
Ruzvelt, ordu ve doo•• 

mPnın kittikçe kuvvetli~ 
mekte olmasından bah••~ ... 
yalnız bunun kifi olmadıf • 
her ferdin kendiıioe d•!;,l 
vezifeyi yapması gerektll 
bildirmiştir. 

---o--
• 

Rus amele•• 
Bagram ıstamıuer 
Moıkova (a.a) - ıı,e•!: 

gazetesi Almanların bl; 
mikyasta bir hazırlıkta ti' 
lunduğunu, bütün yedekl• ,ı 
harbe ıevkedildiğioi yı'1~ 
ve Sovy ı;t amelesin de 111 lf" 
faa çueleriai hazırlamak_., 
üç günlük amele bayradl1 

bir güne indirilmesini İ~ 
mişlerdir. Bu it muvafık ,~ 
riilmüştür. 

----o---
Az maaşlı)at 
ve hayat 

J 
pahalılığı fil 

~ lıtaabul - Maliye \'•~il 

ı B. Fuad Ağralı tayyare ıf 
şehrimize gelmiştir. Bir ~ 
gün burada kalacaktır. f' 

Maliye Vekilinin, d8'11'. 
buhranının tevlid ettiii ~ 
yat pabahhğıadaa miit• tli 
olan az maaıh ve ıcr;ı
müstahdemlerin maişet f ~ 
farını düzeltmek için alı11tfd• 
ıı düşünülmekte olaD ti' 
birler üzarinde ted~ik•,~
buluaacağı tahmin edıhll 

ıcl büyük cumhurreiıimiz 
1 ıet laönüye sarsılmaz bağ- manki Alman iddiasının yara· Trende 

sından bir az fazla idi. 

ldanbul - Bir kadının 
mahkemeye gelmemesi için 
doktor tarafından rapor ve· 
riilmı, bu raporun sahte ol
duğu anlaşılmıştır. Iıe mfid
deiumumi el koymuştur. 
Tafsilatı yarın verilecektir. tcdir. __ .. __ 

' ve gönül doluıu sevgi y --o---
ıaygı ıunmıya el birliii AlmAnlarıa iddia ettiği akala nmışlar Bir katil mah-

.. b<ıni vazifelendiıdi. Bu gibi 14 milyon küsur ton Jn. lst&nbul - Cumuteıi ge· A y· hJ•k d 
.lu ödevi yerine aetirir- gilizgemi zıyiatı kabul edil- . k k . d b' kum oldu e 1 e e "' • cesı An ara e spresın e ır ,-

Kırım 

~ ı duydug· um sevince son diği takdirde logiltere adası k d il d b . Moıko .. a (a.) - Kr•••',d 
ı a an uzun yı ar an en Istanbul - 3 sene ev- • r 
ttur. Kongrenin kararını bili atlantik üzerinde nasıl 1• b 1 d - k h Zvesda gazetesinin bir bb•.1, ev ı u un ugu ocasını u· vel yorgacı Kazımı öldü- ,., 

~ ıdi t1Zimlerimi de katarak k lrbiliyor. susi daktilosiyle yataklı va- ren Hayriye hakkındaki mu- muhabirine göre Kırılll ·-
e katınıza ~sua1.rım. ----o--- d k ı - - büyük tehlikededir. t'•' '*' - go'D a ya a amış ve curmu- hakeme. şehrimiz ağırceza ç• 
Türk Basın Birlig"i birinci fngı•lı~z h t t hk b . müdafileri yeni mevıiler'wl' meş u yapmış ır. ma eaıeaince ugün nehce- _.. 

' 

kongre reisi H . Re•it T f ·ıit ., k 1 S h kilerek müdıf aalarıaı t• 
y a sı ı yarın yızacıgız. lenmiş ve atil sene ap-

ı Tankut Rehineleri A b se mahkum edilmiştir. ye etmişlerdir. ,,. 
~Li ŞEFiN CEVAPLARI Ce a Şiddetli ve kanlı 111ub•

19
,. 

lilJi Şef bu telgr f şa- Vişi (a.a) - Tevkif edilen f İn BaQVekili beler devam ediyor. fifa bl' 
k 1ogı1iz rehinelerinden bir Casus mu ..- b'ıd· d' • "r• a i c vabı gönd rmiş- I d•• d•• birin ı ır ıiıne go .,

1
, 1-

iir: kaçının entelicanı servisine 1:.ondra (a.a) - Dün Bri- SVeçten OD U kaç yerde Almanlar ., P ,pf' 
H. Reıit Tankut Basın menıup olduğu 11_nıa_,ı_lm_ı_şt_ır. tanya topraklarında 2 Japon Helıioki, (a.a.) - Evvelki müdafilerini tardetmel' z4 

birliği kongre reisi pimizi ilgilendiren ince me- tebaaaı tevkif edilmiştir. Bun- güa huıusi bir ziyaret için vaffak olmuşlarsa da ·~:rl•' 
ANKARA selelerioi kararlara b11ğlamak lardaD biri Hiadistanda, di- Stokholma tayyare ile giden saat zarfında düım•D 1 

1
..,,,-

Sasın kongresinin temiz için sayıı:ı üyelere başanhu ğeri Rangoada tevkif edil- Fin baıvekili dün gece tay· mesi biraz azalmıştır. >- Yo" 
ıularına çok teşehkür dilerim. miştir. Tevkif sebebleri bil· yare ite Helıinkiye dönmliı- ı,_r Hhile varmağa ç•lıt• 
rim. :T&rk Basınının he- ismet lnönii dirilmemiıtir. tür. lar. / 

-----~~---------------------------~----------------------~----------~--~~------~~~-__.., 
• 

uıyanıro bilet1erinizi ( Saadet ) Kl•••lnden aluuz.. Çorakkapı Pollı Merkezi 
karwııı aie, 164 Haırıııcı T1ıltıl• OllılPER Telefo•: uı0 


