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:-=t Z M · I R H 1 ÜJDE-
llııümüzdeki salı gününden i "hare 

ik!ıer aylık karne er 
a eskisi 

verilecektir 
gibi 

EN so • HABERLERİ 
Ladoga gölünde Almanla- ı 
rın bir adaya ihraç te
şebbüsleri püskürtüldü 

IK --Romanyada rüşvet alan 
memurlar ölüm cezasına 

çarptırılacakt r 
Moskova (Londra radyosu 8.15) - Stalingradm şi· Biikrcş, (a.a) - Marcşnl Antenesko imza ettiği bir 

malinde fabrikaların birisine Almanlar 30 tankın hima~ I kararnamede: riişvet lala:ı memurlara ağır ceza verile
yesinde 2 piyade alayı ile hücum etmişlerse de Hitlcr· 1 cektir. Alelade memurlara 1 O, zabit, polis ve belediye 
ciler püskürtülmüşlerdir. Ruslar Almanların elinden ilci memurlarına 25 sene, büyiik memur olur a ölüm ceza• 
istinat mevziini zaptetmiş1erdir. Burada Almanlar 1000 1 sına çarptırılacaktır. 
suüay ve er ile 14 trnk ve 12 layyaredir. ----o----

Şimalda bir inkişaf hareketi görülmiiş , Almanlar 30 Yu 
gemi ile Ladoga gölünde • bir adaya ihraç teşebbiisü a müdafaa nazırının 

beyantı , yapmak istemişlerse de hı•psi püskiirtülmüş ve düşma 
il,... nın 16 gemisi batırılmış ve lS tayyaresi düşürülmüştür. 

·~ ij erWllbeled!_ye ~ Rusların hiç bir zayiatı yoktur. 
~ b\l · J{eşat Leblebicioğlu _ __ ., _ 

~lak 81hah yaptığımız bir C 5 
i11d~~l~ halkımız için çok enovaya ' t 

~~bQ 111tı bir müjde teşkil b b ) 
ı 

İld)l Cek şu haberleri ala· om a ar a 1 
%- . Belediye rcisimiı Londra (Radyo 8.15) - Rumen ordularına erzak , e 
d~~~tırimizin suallerineaşa malzeme yetiştiren Cinova limauının bombardımanı hak 
dil'ı izahatı lütuf etmiş- kında tafsilat gelmiştir. Cinova şimdiye kadar 7 dda 

,.' ~ . . bombalanmı ve en müthişi bu son bombardıman olmuş 
~i ş k~ınek~erm karnelerı tur. Hedeflere atılan bombalardan yalnız birisi hedef 
tıtı~ tide ıkl aylık daha haricine düşmüştür. Atılan bombaiar her biri 3,S ton'n bllıakta ve Pazartesi luktur. Çıkar.lan yangınlar elan devam ettiği göriil· 
'k ~nlar matbaadan alı- müştür. 
~ı' illa günü birlikler -----

~k~.Yle halkımıza dağı- Lu··bnan Cu ,h , rre·sı· ı· 
t • •r. Bu iki aylık kar· 

bi~. nas!zolarak eskisi u •• d •• • 
ij~t~~u~ lzmir halkına sarayı onun e numayış 
kı ~ır ve yapılacak Bcyrut, (Bcrlin radyosu 9)- Lübnandn ekınck mik-

\a\l er,~ unları eskiden tarının azaltılacağı hnbcri üzerine halk cumhurrcisirıiu 
i~ gı~i Türk ofisten serayı önünde toplanarak nümayiş yapmak istemişh r· 
ir <!dılecektir. Muhar- r.c de polis tarafından dağıtılnııstır. 

ltı b .. l.. ı . h ı 
.ı ' u un zmır a • --a:J--

Londra (Radyo 8. 15) - Londrayı ziyaret eden Yu· 
nan müdafaa nazırı ezcümle demiştir ki: 

"- Yvnanistandan kaçan milliyetperver Yunan za· 
bit ve neferleri Ortaşarkta bulunmaktadırlar. Alman 
ve ltalyanlar bir miktar zabit ,.c neferleri kaçmasınlar 
diye tevkif etmişlerdir. Girit ve Kandiycde içlarindc 
belediye reisleri de dahil olmak üzere 300 kişi idam 
edilmişlerdir. 

n. Ruzvelt 
Londara (a.a) - Amerika cünıhurreisinin zevcesi 

bayan Ruzvclt Londranm bir istasyonuna vasıl olmuş 
ye istanyonda kral ve kraliçe tarafından hararetle kar· 
şılanmıştrr. Bn. Ruzvelt geçtiği yerlerden hararetle 
alkışlanmıs ve dolru saraya gitmişlerdir. Bn. Ruzvclt 
kral ve kraliçeye misafir ola('aktır. 

---o---
ransız işçileri Almanuaua gidiyor 

Paris, (a.a) - Doğu ve şimal istasyonlarından mü .. 
tehassıs İ:jçilcr Almanya) a hareket etmiştir ve Alman .. 
yarlanda bir F ransı1 esir hı filesi Pm ise gclmi tir. 

~a ~ 

gıhlacak ekmek fi. } J 
~~bd~ bir yükseliş olup G·rıtte ava yda ı is anda Çocuk ara 
11ı,::~:n h·~~~~!~;i ·;~ na akın yapıldı ıcak yemek veriliyor 

\terıniştir: Kahire, (a.a) - :cirit adasındaki Alman iislerinc Alina, (Bcrlin radyosu 9)-Fakir ahali için 113 bin 
\tl!u hu usta yeni bir ~apılan akınlarda yedi yangın çıkarılmış yerde bulunan çocuğa l)ıcak yemek verilmiştir. 
b alınmamıştır. Bu· uç tayyare yakılmıştır. 

d traber ekmek fiyat- ebaya karşı ilaç bulundu 
~bit ~ir zam yapılaca- B k •h 

ttıın etmiyorum. ar iZi er 8010 Helsinki, (a.a) - Bir fon doktoru vebaya karşı bir 
' mer,ak) ilaç keşfetmiştir. Bu ilaç ayni zamanda zatürree ile 
l~ f•ı a· d mac ralar firengiyc tatbik edilecektir. 
~ ı o ın --- - ---u- - ·-
')ctnosunda Birkaç güne kadar bnşlıyacak bu çok meraklı ve 1 ıJbede sılah 1 İsviçrede 
~ ibret dersleri ile dolu tefrikamızı sabırsızlıkla bekleyiniz. 

\11()laşıyor~ En ~ehlikeli bir içtimai yaraya parmaiını basan ".ıu- fabr·kası Alarm i~a-
1 ~Otk (a a) Sala harrır barlara devam eden veya devam etmek hcvesıne B 1. ( ) S f • '!' 
~ . - - . . . 1 . k k 1 er ın a.a - o ya- retı ver·ıd· it "Ynaklardan alınan düş~n düşün.cesız aıle rcıs crı~c ve pe ~o genç ere dan bildirildiğine öra me - 1 J 
t~ göre kuvvetl~ibir hakıkate~ b~r .hayat kıla v~ızlugu yapacak hır eser mey- hul şahıslar filif e bar~t I Berlin, (Berlin radyosu 

~ fılosu Hind Okya• dana getırmı~tıı-. Bu yem rom:mı.mızı merak ve he.y~- ve silah fabrika~ını dina- 9) - lsviçrc iizerinde dün 
' buıuu~ kladır. Bu t·aıtla ok,u acalc -ı;r 'l u..t1tkçcı <l,ıl l1a1 

' haı.:ı· >fını, ı~illc harap :tmışlC'rdiı 1 meçhul la '}"8,. le~ 
!:: 3 ı.ırhlı tle ll!iıs- arlec kt!l' J ah l tııll muhım bu 1 ıu • 

""=-1 

---o--
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]·u: ııı•mın']!r;ırı.:otl:::r.rr.:r.:\11 Ot" İzmire 
:1nı=..,1t-ı.· • l iB!llLJI,, .:-.ı~ 1 Hububatı gına tıJ-

Elektnk ve 1 ~~r~n-Por: ı rak otıs veracaHlr 
tramvay tor aletlerı lzmirde hububat gene 

şirketi i. konuyor ~~~;~:~!~ ::::."0:~"·:;: 
Ankaraya gitmiş olan 1 lzmir - Ankara ve lımir- operatifleri birliği ile bele"' 

Ey na ' Be • d. 1 • • lzmir elektrik ive tramvay 1 Istanbul şehirler araşı tele- diyenin Kon yada yapmakt• 
S. Dl ID eyınız ••• Türk Anonim şirketi mü- fon muhaveresinde kolay- olduğu mübayaat durdurul· 

ğer SÖz)erİmİ tutarS8DIZ rahhasları Nafia vekaletiy- 1 lık temini için yeni kuran muştur. Belediye memurl~ .. 
~ 1 t masa baş1umışlardır. 1 Portö. aletleri konulmakta- rına telgrafla vaziyeti bıl .. 

jA))ahın rahmeti Üzerinizde Bu şirkete ait tesisleri sat- 1 dır. Bu aletler konulunca direrek dönmelerini bildir .. 

1 
• mağa salahiyetli muı:ahhas- muhabere kolaylaşacaktır. miştir. 

acaktır. Mesut ve bahtı- larla mubayaa müzakercle-
1 
Halen her iki ş:hir.ie .tele- s h t müdürii 

ld .. .. k • • rine başlanmıştır. 1 fon muhaveresı ıhtayaca 1 a 
8L YO 8 yuruyece SIDIZ... Elektrik şirketinin müd- ~evap vermektedir. Sıhhat müdürü Cevdet 
işte bu bedbaht baba, boynunda bir günah gibi ta- deti henüz bitmemişti. Bu- -xxx- Saraçoğ1u dün Menemene 

tıdıjı çocuğu ile birlikte adım adım yükselen suların nunla beraber şirket, hükü- BORSA HABERLERi giderek akşam şehrimiı• 
karşısında aciz bir halde adeta eli kolu bağlı bir hal· metimizio kararını gayet iyi dönmüştür. ..,,,,,,,,, 
de duruyordu. karşılamış ve satışın hazır 50-62,50 kuruştan 5878 O R it G llbı il 

Şaşkınlıktan ve korkudan birden bire Hazreti Nu- olduğunu bildirmiştir. çuval üzüm, 52-78 kuruştan r, ,, l 
hun hayalini, ta uzaklarda görür gibi oıdu: ____ _ ss6 çuvaı incir, 60 kuruş- 'o"g""OtlBrlndan 

Heybetli ve ak bir sakal:. Merhamet dolu gözler ve tan ı S ton fasulye, 80 - 83 
bütün tatlıhğiyle konuşan bir çift duda... Mektep kruştan 39 ton susam, 40 -xx-

Aynen şu sözleri hatırladı: kuruştan 15 ton bakla, 40- - 42-
- Ey nas! Beni dinleyiniz. Egcr sözlerimi tutarsa- Defterleri 44 kurştan 39 çuval börülce Yılanlan akrepleri ~ 

nız Allahın rahmeti üzerinizde olacaktır. Mesut ve bah- İzmire gelen mektep satılmıştır. zehirli memleketlerde ,o" 
tiyar bir yolda yüriiyeceksiniz.. defterlerini kooperatifler - -~o-- kulan yeri yarım saat kJI' 

Eğer beni dinlem_e~seniz ve kafir. kalırsanız .Tanrı· birliği doğrudan doğruya p ı· kO grBIBrı· dar sıkıca bağlanarak '~ 
Din SODSUZ gazabı, sızı ı 1ahv Ve penşan cdecektır. mekteplerden gönderilecek dr 1 n hirin kana lkarışmamasıo' 

Geliniz! Geliniz! itaat ediniz!.,. mutemetlere satacaktır. Vilayetin bütün kazala- önüne geçilmeğe çabşıl~" 
.Günahkar babanın korku ve nedamet dolu gözle- Mektep kooperatifleri, nnda parti kaza kongreleri sı ve yine sokulan yeti' 

rind.!n .~ilinen bu hay~ller yerine kuduran dalgaların ihtiyacı olan defterleri dört tşklanarak neticelenmiş, mu dağlanması lazımdır. 
k~puklu manzarası kaım oldu.. .. _ buçuk kuru~tan kooperatif- tat idare heyetleri seçilmiş · -43-

Sular, tepeye kadar çıkmış bu lgunahkarları kova 1 b. 1. v. d 1 k ve tir Bu hususta parti vila- o·· .. ·• z·u· dı'k.ıldigv i y,et"' I d er ır ıgın en a aca · mrunu ,. 
ıyor u... 

1 
• •• talebelere satacakhr. yet idare heyeti reisliğine ide kalan ağaç gibi :ııa'li .. 

Ve .. h~yret. .. Sular dız kapaklarını geçmek uzere... ___ C- _ _ malumat gelmiştir. ketsiz gecirmey niı. h t." 

Artak olum muhakkak.. _ . lk . . Izmir kaza kongresi 31 yen vücut dinçleşir 1taıel 
Bu ~edbaht baba, ~o~larında bayılan ç~~ugw:un bır Ha evın pıuangosu ilk teşrin cuma .. tesi günü 1 nir. 

ka~ sanıye olsu~, ke~~ıs.ınden d~ha sonra olmcsı, daha Karşıyaka halkcvi sos- saat ı S tc Halkevi salonun -44-
dogrusu yaşıyabılmesı ıçın, evladım azıcık yukarıya 1 d 1 •t • ş a d t 1 kt r 

1 
... kl . k b. biitnı' k ld v 1 d ya yar m rnm1 esı e y a op anaca ı . ur erın uvve _11, 

a ırmaga ça ışıyor u. ·yangosunda kazananların d" l ış AvruP~ 
Lakin suların yükselemıyeceği yer yoktu. Göz açıp pı ---u--- uyaya yayı m · tar!" 

ka k d d 1 l .. hk- lb b d eşyalarını alrnadıkları, 15 Hakaret lara bile bir adamı :.t .. paymcaya a ar, a ga ar guna ar a ayı n, ma- . . . . .h. k d ,, · ORI< l>' 
sum olmıyan oğlunu da öolcrine katarak, başı boş ıkıncı teşrın tarı ıne a ~r e~erken BiR T ...... :.. 

f ki d - .. ··kı d"l alınmıyan eşyaların kamı- Karş yaka Bostanlı Mer- BI KUVVETLİ,. dedıtl"__';, 
u u ara ogru suru c ı er. . . 1 d· f ~d'aı-

Bu suretle doymak bilnıiycn kh ve ihtiras ateşi leye terkedılmış sayı aca- kez sokak 5 No. a ırmcı Bu kuvvet onların .~ ı,ıı 
ıularm deli girdapları içinde bir iikda sönüvermişti. ğı bildirilmiştir. Dav~t o~lu Mehm~t Sırlı· cirit, kılıç, k~l~an, oyuıı i)ı" 

.:;. _,___ ya bır gun evvelkı ekmek ve binicilik gıbı bedell 1'" 
Kısası Enbiyanin anlattığına göre, sular dağ başla- Nöbetçi Eczahaelor kartını vererek ekmek al- manlariyle çok iuğraŞlll• 

rından 40 arşın kadar aşmışlardı. mek istiyen Cemal adında- farından ileri geliyord:_,, 
Tabii bu .. aziyet karşısında bir tek canlı kalma- İSMİ SEMTİ ki şahsa ekmek vcrmiyc- Bizde onlar gibi fi' 

*,/' Birlik Keıncraltmda rck fırından kovması üze- ga özenmeliyız. tdoıaıal' ,Jır 
Nuhun gemisiııc gelince : Güzelyalı Güzelyahda rinc işe vaziyet eden polis yüzmek yürümek sıçratll ~ 
Uzun bir yolculuktan 50nra, l-laı.rctı Nuh, yüce Bürhan Kazim Eşrefpaşada memuru Ahmet Kclege! ata binmek r gibi pek ç 

Tanrısına şöyle yalvardı: Alcancak Alsancakta _ Sen kimsin defol. şekilleri vardır. 
- Allahım, artık bu nzgm sulara gem vur! ve bizi Yeni lzmir Tilkilikte 

0
. k 

1 
k ' b _ SONU VAR 'l 

sahili selamete çıkar. __ 
81

__ ıyere 13 arelle u- s1 

Nuhun bu duası müstecap oldu, yerine geldi. lundugundan yakalanarak 111:fıirtGil'~ 
Bir kaç saat sonra sular ağır ağır ağır çekilmeğe Hırsızlığa hakkında tahkikata başlan- ~m 

baş~!'·P~,~~ıa'~;;ng~:~şk;~~::;:.. Teşebbüs (''şhr. --o- ~'.!.tJ~ 
Keçeciler Şeritçiler çar- 1 D. öv.mek Geçı·n.mB derdi tll . 

- SONU VAR - şısında bir dükkanın ke- 1 li al 
pengini açmak istediği gö- lkıçtşmelık Arap fırını köoıi'~, 

-----------------.~~~ dd · d H"" · • ı - Damadımı .. :ııc x x x x x x x :ıı: x x x x x x x x x >= >< ~ .. :< rülen sabıkalılardan M h- ca esın e useyın og u . 1 , x ELHAMRADABugün .~atinelerden ~ met oğlu Nihat Kesenler Ahmet Mehenktaş Os~.an lu~u prıoç, k a::ajd" 
x ıtıbarcn x akalanmı \'C hakkında kızı A)Şe Mehentaşı dov- refıkayıda yag 
x Senenin ilk biiyük süper filmi ~ ~eşhut s:ç zaptı y pılmlş- dü •ünden yakalanarak ad- derdim.. iaiı? f' 
x Vatanın istikla! uğrunda tek başına ordulara karşı x tır. liyeye verilmiştir. - Ya zatı•\., jçitl «' 
x duran güzel hır kızın aşk ve heyecan dolu kahra- x x v • • x -Hende bu~di oro"" 
x nıanıık cıeslanı "' x Dogan sıgorta anonım x siye aramaya gı 1 

KAN VERGİSİ ~ ~irketi sermauesi: T.L.500,000~ saa~1-1-1 °Siia11a x Bütün Renkli x x iDARE NE~K~ZI: IST ~NBUL "" x t .
0 

dl" 

: r;;:~:n~:fis~:~uT~e;~; ~c~;onn~~ilph Scott : ~ ızmir ve H alısı umunn acentalıgı : •v•-.~aba~.·:;:'cd:ııt· 
x Seanslar: ller gün: 1.15 :.15~~15 -7. 5 -9.15 x x H EROL x dıgı gıbı sag g"llJlllt '.d" x -Aldırma 0 old .,.,-_ 
x Cumartesi,. pazar giinlni 1 .15 tc başlar x x saı• s 
xDikkat: Haftanın her gününde ilk s · nslarda bütünx x · Birinci Kordon No .. 1Q6_J:elefon: 3520 x dının zaten 

· x Ha a Yangın Nakliyat - Kaza·· 'siğoft<tlarını ı x tur 
~ ~•Y dur O ku u tur x . ati: :1 

x 
x 
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Güvercinle İlk hava •Silah teşhiri Ayşe de 
. Tayyare Taarruzu ve silah Ulviyeyi 

Bu son harpten önce -o- atmak d •• •• 
~4)Yaıaa: SIRRI SANLI Brüks~lin ze~~in fa~rika· lik hav~ taarruzu bun- OVmUŞ••• 
~ t~rJennden bırı olan 1acobs dan 93 sene evvel Avustı· Birinci kordonda Şen lkiçeşmelik Arap fırnu 
~A, BABA SAG iKEN bır sabah sokaga çıkarken ralyalılarm Menediği bom- barda oturmakta olan Ma· caddesinde Osman kızı Ay· 
IQ lJ ZAVALLI BiR ÖK- sokak kabısına iğnelenmiş bardımanr ile başlamış. latyalı tanınmış sabıkahJaı·- şe Mehenktaş kocası Ah· 
ı HALiNE SOKMAK şu mektebu buımuştu: Frans Tcatiuz isminde dan Hüseyin Derviş oğlu metle alaka peyda eden 
botRU OLUR MU? ,,Bir kaç gün içinde beh- de bir mühendis imparato- Nuri Akçalı ile Yusuf oğlu lsmail kızı Ulviyeyi dövdü-

- • - cenizde bir güvercin göre- ra müracaat ederek bomba Bilal Marti, aralarında çı- iünden yakalanmıştır. 
Filozof Kemal evlerinde ceksiniz. Ayağına 5 tane dolu 50 balonla 1talyaya kan kavga neticesinde dı- ---o -

~ \fe ~·~~arı~a her tirin 1,000 lira~ı~ ba~g~oot ba~- taarruz etmek istediğini ş~rı~a çıkbkla~ında Nuri Bıçakla 
~etaizllgı gosteren baZI layınıı. Sızın gıbı zengın söylemiş ve isteğinin kabu- hamıl bulundugu tabanca-
~laraa mekteplerde ö;- bir fabrikatör için bu mik· la ile üs yaptığı Volcano sım teşhir ettiği ve Zeke- Yaralamak 
ıa.....:_ ~lerine karıı daha tara para denmez. gemisinden her gün bir riya oğlu Mahmut Paylan n _ t: _ 

~~· davraamadıklannı Şayet istedigimi yap- balon saJmağa başlamışhr. da arkasından sebepsiz bir kk G .
1 

d 
.~··• b" "fad ·ı l k b' 1 t tt'... d N . l Çora apı azı er ca • \!:.-.... ır ı e ı e an at· maısann: çocu tarınızın ır Bir sahada patlıyan ilk e a eıı c ıgm en urı a- d . 

16 
N d H \'1 - ı 

a:'~n sonra şu sözleri tanesi ortadan kaybolacak- bomba büyük bir paniğe bancasiyle birlikte yakala· esı 0
• a a' og u 

'lte etti; tır. Hiç tereddüt etmeyı·- b ı [ h d.. narak hakkında meşhut suç Mehmet Dalgıç Basmaha-se ep o muş ve er uşen d k"ft · R t k .. f 
~ ...... Evlerde ahla~ ders- niz!,, • .. bomba bir yangm çıkar· zaplt yapılmıştır. ne e 0 ecı ecep en ° · 
~ altlık 6rneklerı, mek- Fabrıkator jacobsurı mışt r. Umumi kayıp 4 "e 81Çlk 1 k te alacağı bir sırada Yeni 
"-a erd~ kabil olursa, her 2 tane gül gibi çocugu yaralılar 26 kişi olmasına aşıma • Bit pazarında seyyar sat.-

bır ahlak dersı, iyi vardır. Bu yazıyı okur oku- rağmen Vendikliler korku- Tepecik! Meydan sokak cılık yapar ismini bilmedi-
~-.-.·.·--t usulleri dersi ve· maz hemen polise müra- dan sokağa çıkamaz ol- 19. numarada Halit oğlu ği ve şahsen tanıyacağı şa· 
· •li, banlar için en iyi caat etmi§. muşlar. Halk aç.hktarı kıv- Alı Furtunanın üzerinde hış bu alış verişe müdaha· 
~t PJar ryazdırmalı ve içti- 2 gün sonra Jacobsun nlmağa başlam ş, Venedik- bir bıçak bulunarak oıüsa- le ettiğinden aralarında 
~attımızın enöpemli bir bahçesinde bir güvercin bu- liler bu korkudan Uchati· dere edilmiştir. husule gelen kavga neli-
~ etini teıkil eden bu luyor. İstenilen paraları gü- sun rakiplerini elde etmek H J k ccsinde kendisini bıçakla 
~ ! ~h ve vicdan temiz- vercinin ayaklarına bağlar· ve bunlar vasıtasiyle onu lrSIZ 1 sol kalçası üzerindeıı hafif 
~'1 lfuade evlerle okullar ken polisede hadiseyi te- düşürmekle kurt ulmvşlkr. Ço~akkapı Anafartalar suretle yaraladığından şi-
~ .. ~-· Yererek anasından lofonla haber veriyor. polis -- • - caddesı 784 sayıda Musla- k~ t t . tahk"ıkata 
~ed ı_ , b k b k f ~ . . . . i.\ye e mış ve 

er.en • izim oca- ir as eri tayyareyii gu- Pilot uımıklerı· a ogıu ısmaılın caketını b 1 t 
" it L b "k d k . . . k H"" . w ı ı· ·ı A ·ıı aş anmış ır. hiıi • ua asını zı re er en vercının peşıne ta •yor. useyın og u smaı tı a 
'Ilı bunak,, ve hocasını ve konduju evi böyle- -•- çalarak sattığı bir sırada --o--
~ lcen "bizim bilmem ne" likle meydana çıkarıyor. Harp bir taraftan gıda suçüstü yakalaumış, tahki- Buğday fiyat 
'·içtimai ve terbiyevi . Takibe _çık.~~ t~.yy~reci ihtiyaçlarını tahdide gider- kata başlanmıştır. 
~~ basa~ ge~ç.ler, en ıle gazetecı g?ruşm~ştur ... ken di~er taraftan gıdala- ---- ları düşüyor 
~ ~ir az ~ır g.unah, ~~ Tayyare ıle guvt>rcmı rı yerinde sarfedilmelcri H • t • th -•-
~ ,. suç ıılemıtl~r gıbı takip edebilmek pek zor lüzumune da ortaya koy- arIÇ en 1 a Konya, - Bug~ day fiyatı 
'"illet t mahküm eclilmell- olmuttur. maktadır ) "" t 

.,: Herhangi bir tayyare . A a eşyası düşmeje ve 60 kuruşa ka-
bı. Col}'a Kimilin eski efj asgari saatte 80 mil yaph- Son gelen hobe~lere. go- • dar düşmüştür. Ve daha da 
)' )'" nesrin beştan aşağı- jı halde güvercin saatte 40 re doktorlar .. me~ala pılo:· geJıyor düşmesi beklenmektedir. 
~haldı bulduğu bu sözleri mil yapabililiyor. ların gece gorebllme kabı- I t b l - H . t ·t- ---o---
tt~ll kalbiyle tastik ettik Yani tayyare güvercini iy etlerini arttıran bir Y • h r ~ an l~ 1 arı~ enb ı 
M.ı.. sonra, o da şunları ilave gectiı· i için geriye dönme- mek listesi tertip etmişler 1 a a tma aHr~ dg~ tmcgde alş2- AIİID flgatlarl 
"'ll: amaş ır. m ıs an an 

,12 ğe mecbur oluyor Bu yemekler arasmda be- 11 r ık ki · Yüksclekte bulun altın 
h ... ~~akikaten İçtimai bün· Sonra havad~ki diöer yaz ekmek şeker ha\•uç m yo~., ı.ra ıb. pakmu uBışya f"y t dün ve bugyün bjr 
'1..-:"ltn k L--- k e • . . . nın mu ıım ır ısını asra ı a ı 
• .._ L._ ço utaHaı no ta- kuşlarla güvercini kar. ştır· ve umumı surette vıtamını· ı· l . t ' ı· k d "ktar düşmüş ve a1tın35 50 · ~stıruz g-en ün bir k . . . . . . ımanıoa ge mış ır. s en c· mt ı 
L:"'l d b"' -T ~ mama ta ıcap ctmıştır. nı havı gıdalar varmış Ay- runa da 4o ton eşya 1_ külçenin gramı da 493 ku .. 
"la a ır komedı seyre B J b b b t · d k ı ·ı ti ge tt orada bulunan bazı ı· ı· u~.un a. er~h er u a- nı o tor ar pı o ara ucuş- miştir. şa satılmıştır. 

llçle.: k - l un ı guvercın nı ayet ya- tan bir saat evvel ve ve-
al_ ••b a tor er namına k J • • d·~ b" " 
~ tö 1 . ayı e e vermış ın ıgı ı- mektcn sonra bir saat ha-
~ .'I .emetc memur edıl- nanın han!i ev olduğu tes- . . • 
~ l•bı öyle sinirletici şa- pit edilerek tahditle para reketsız yatmalarını ' e lzmir yabancı askerlik 
~ "e gevcreliklerişitildi ki koparmak istiyen adam va- lerini kapayarak bir hava 

·~· Ç~k kad~lar kendile- kaJanmışbr. . muharebesini düşiinme)erini şu besi ba~kanlıg'"' ından • 
'-t :nema bınasından dı- ___ ., . tavsiye ediyorlarmış. Bu ~ • 

tıı..~iıı .. ~~ar;..u•lardan ba- lamar ounomak tedbirler d~. la~y.arecilerin Kısa hizmete tabi 339 ve daha evvelki doğun1la 
.~..... ~g k l d refleks kabıhyetım arttın mükelleflerden askeri yüksek ehlizelnamelilerin sevke-
~ L_so a orta arın a, Ödemiş kışla caddesin· yorlarmış. Her muharip 5 1_ dilmek üzere ilan tarihinden itibaren 27/10/942 sah 
~ llillllaralarında, tram· de Ismaı"I ogv lu aöo ı"smı·n- . - - ·· c kadar b · ·· ti Gclmı·ycnlcr hak· ~~~abalarında cvJerinin d k" bs • . . nıf lçın boyle ayrı gıdalar gunun şu cmıze muracaa arı. 
~ e ı şa ın kahvesınde Os- kında bakaya addedilece~i mükellefiy!ti ashcriye ka· 
~ sırlarını, yaptıkl•n man lsmail gökyanık Ah- ayrılacak olursa harpte~ nununun 89 uncu maddesine göre askeri mahkemeye 
~ 

6
Çaplanbklari yükse~ met Keltahir balcı Htise· sonra lokantalarda Eskı verileceği ve bu gibilerin resmi ve hususı hiç bir mü-

~~ Yle anlabşlan var kı · ·n k O d ki tank askerleri için hususi essesede istihdamma imkan olmıyacaaı ve istihdam ~ h. yını umar yna ı arı • 
~ eaenyret etmemek, de- görülerek yakalanmış e tablot gibi kelimeler yazan edenlerin de mesul tutulacağı ilan olunur .. 
.,_ ere düşmeme!< el· v - d 

telrniyor. haklunnda meşhut suç tablolar rashyacagız e-
t. t-ııot f K al k zaptı yapılmıştır. mektir . 
. ~ • em genç. a- .. -x~x~x :.4 x x x x x x r.< iı< ~ ~ ~ x ~ M M :ııc .. 
~" _d, bu hikaye ve ili· --------- B H f T Sinımasıx ~"'elan ftrsat bularak yine x Bugün iki bOgOk~ : u . a ta . . ayy_~re N • .. x 
l""'G. eski karı koc_ayı :YEN 1 DE l'S.IZ f .1. xSeneıuıı en biiyük artıstık ve muzıkal eglencelı ... Bu .. x 
~rınak mevzuuna dok- x 'I l im x x tiin musikinin filmi.. Amerikan radyoları ve en x 

~t dedi ki: x 3 AHBAP ÇAVUŞLAR VE x x modern şarkılar, Yeni (Deanna Durbin) x 
Lı ' 1 A x x Gloria Jcan'm Eugene Pallette -Nan Greyy'nin ve x 
~ ·~e böyle zamanda lt Altın rayıcısı x x birçok yıldızlarm . küçük şantö~ler .. Butch ve Bud-x 

~ t:r ~~:=:.:.~.b::: : Türkçe ilk defa : x y'nin iştirakile yaraltığı (lngili~ce Sözlü) x 

\ ,'-i iken. ODU zavallı x Nik Katerin Son ıacıraıarı ~: YAŞASIN SAADET : 
S:~~z ha;ne sokmak : Seanslar: 2 ·- 2,30 _ 5,30 _ 18.30 da x x Ayrıca zengin ilaveler - Matincler:1.40-3·S.OS 7.lO'X 

ur mu ~ Cumartesı. Paza• Ybah saat 9 da x 9.15 te. Cumarlesı · Pazar l de baılat x 
-So:u -ra.-- M M ... ~ at M " • M M ~ ... M 
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Siyasal bilgi- Pazartesi gü-• 
ler okuluna 1 nü şeker 

4 ' 

O - TELGRAF 

kabul edi- dağıtılacak Türkiyenin Amerikada "Bitar 
1 1 Belediye reisi dün sa- d • ~b • b h • tind en er bah, yeni kurulup faaliyete ya ımı sıta- i enzın u - sıyase 

l Siyasa) bilgiler okulu~ 1 geçen mısırcılar şirketini • J k Jm 
nun 942 - 943 ders yılı için 1 teşkil eden tüccarlar)~ bir yış e arşı- ranı var ayrı ıya-

1, yapılan iseçme imtihanları görüşme yapmıştır. lzmire J Vaşington (a.a) - Ayan cagım" tt 
. nihayetlenmiş ve neticesi gelmiş olan iki Kvagon şe- anıyor meclisi hanı maddeler ko-
. alakadarlara b!ldirilmiştir. kerin tevzii işi (bu şirkete Londra (Radyo) - Man- misyonu bir rapot hazırla- Santiyago, (a.a)-D· 

Bu imtihanlarda lzmir -Ata- devredilmiştir. cester Guardian Yunanis- mıştır. B. bildiriyor. 
· lürk lisesinden Şerif Tüten Bu şekerlerle bundan tana yiyecek yardımı! dola- Bu rapora ğöre petrol Arjantin bükümeti 

ve Kemal Şanlıgençler, sonra iİzmire gelecek şe- yısile yazdığı bir lmakalede işleriyle meşgul olan hü· hurreisi beyanahnda:d 
Jnönü lisesinden de Fuat kerlerin tevzii esasları tes- Türkiyenin alicenap yar· kümet mümessillerinin ara- tir ki: 
Artan ve Cenap Uzunkan bit edilmiştir. Mısırcılar şir- dımlardan stayişle bahse- smda bir kordinasyon iyok- "Bitaraflık lsiyue • 
yatılı olarak siyasal bilgiler keti resmi dairelerin, has- derek diyor ki: tur. Bu yüzden omerikada ayrılmıyacağım.,, 
okuluna kabul edilmişlerdir. tane ve mekteplilerin şe-

11 
Bu sene hayvan ~ıda- bir benzin buhranı hisse• Arjantin milleti ele 

Yatısız olarak kabul ker ihtiyacını !temin ede- !arının azlığından dolayı dilmektedir. politikayı . tasvip e 
edilenler de şunlardır. r:e~i gibi halkın şeker ih- süt daha da az olacaktır. --o-- dir. Hükümet Amerikd 

Atatürk lisesinden Er- tiyacı da nüfus başına tes- Geçen kış yiyecek ve mah- e• i sanüdü politikaıındaa 
tuğrul Yalç n uzanan, inö- bit edilen miktarlarda tev- rukat noksanı Eölüm nisbe· ır sveç rılmıyacak ve ~ham m 
nii lisesinden Şuaip Akyurt- zi edilecektir. Şirket satış tini artırmıştır. Türk va- vapuru iaşe maddeleri ve ~ncl 
t_'_!Ş, Nuri Tokay ve Ihsan mağazasını açmıştır. purlar yunanistana miite- eşyasını birleşmlf mille 
Ozköket. madiyen erzak taşıdılar. Ttokhoım (a.a) İsve vermekte !devam e 

Fakat alicenap Türkler şim- ce ait 35UO tonluk bir va· lerdir. 

Sır his tanda 
--o---

100 liralıklar 
hakkında 

di giiçlük.Jcrioi düşünmel< pur Manş denizinde bir --.. --
zorundadırlar.,. mayne çarparak batmıştJr. Bı•r bahri 

Mürettebatı kurtarılmıştır. 
Ankara (a.a) - Yolda Bu vapurla harbin i başlan- • 

ıaunaşmaıar devam 
edigor 

kazaya uğrayan 100 lira· Şah Pehlevi mıştır. beri batmış olan İs- heyetinu• 
dlıkl~.r1a henzedikleri için te- Ankara ( R:G. ) _ Bir veç vapurlarının sayısı 158 Hayfay& 

avu den lçekilmesi karar- J t s· .ht· t• b. zi bulmaktad r. apon gaze e ı. ı ıya ı ır 

Sofya (Radyo) _ Yu- laştırılan 100 liralık bank- t db' ı k ·· ı ·ı· Beledı•ye g"" ı•tti . . . . . , c ır a ma uzcre ngı ız-
goslavyada Sırp çetelerı notların tebdılı ışınde bazı ı · ş h p hl · · N l 

• •• •• • .. w erın a e evıyı apo - K d.. ( Rad ) 
yıne buyuk bır baskın yap- teredutler oldugu anlaşıldı-' .. d'.kl · d .. M ı• • d u us yo -

1 d . k yonu sur u erı a aya·gon· eC ISID e Türk bahriye heyeti il mış ar ve biiynk bir baskın ğın an 1 ür iye Cumhuriyet derdiklerinı ~yazıyorlar. 
yapmışlar ve büyük bir ka- Merkez Bankası her türlü ı _:

0
_ Belediye meclisi 2 teş- · deniz üssünü gezmek 

sabayı işgal etmişlerdir. tereddüdü l bertaraf etmek j rinisani pazartesi günü saat buraya gelmiştir. 
Buradaki askeri gnrni- üzere şu izahatı vermekte- A an tebliği 6 da devre toplantılarına Uzmanın başlığı 

zon baskına mukavemet dir: . başlıyacaktır. Belediye nıec- bulunan bu heyet 1. 
edememiştir. Fakat sonra- Bir (sene zarfında Tobruk, (Berlın rad~osu lisinin yeni azaları bu top·: donanmasının milafiri 
d n gelen takviyeler kar- teda viil edecek ve her·ban- ı 9)-:--. Ela!enıeyn :cphesıdde Jantı da tanışacaklardır. 

1 
rak beş gün kalacaktlt• 

şısında çeteler lrnsabayı kada değiştirilecek ve on-ı Ingıhzlerın ask.~rı noktal~~ı Belediye meclisinin ruz- DOLANDIRICILll 
k dan sonra da 9 sene nı·u·d_I b.omba.lanmış,duşmanın mu- namesi hazırlanmıştır. ter etmişlerdir Bn çarpış- h k d k 
d d d t) ı M, k, b 1 ım mı tar a tan ve oto- Ruzname şudur: lzmir kasaba ote nıa a a bir çok çocuk ve e e ya nız er ez an- ı b·ı· h . d·ı . . 7 

k d k · ı · d d v • • ·ı 010 ı 1 ta rıp c 1 mıştır. 1 Geçmiş zabt n ok Misafir eten bulanan •1 a ın ölmüştür. ası gışe erın c egıştırı e- d'. . . - ı un· 
ı 100 

'

. 1 kJ 1 uşman uçaa ı mıha edıl- ması Mustafa ogv lu Slll 

ızmir askerlik 
besinden: 

cep o an ıra ı ar ar- . f 

ŞU kasında Çanakkale boğa· nuş ır. 2 - Reis intihabı. türkmt:ne ~Mazc.t sa 
• zmm resmi bulunan 100 Ji- - '·' - ı 3 -Senelik mesai rapo· !arından bahişle 950 

1 alıklardır. Fı·n resn Al runun okunması. parasilc on adat bot 
Arkasmda üziiın salkımı 4 - Hiyasel teklifleri. muakkip Mümtaz Ali 

339 dogumlu ve bunlar- bulunan ve bir kenarı be- t bJ• v • 5 - Belediye daimi en- Mustafa Altıoh Şöfer 
la muameleye tabi olanlar- yaz bırakılmış olan 100 Ji- e ıgı cümeni seçimi ve azaların sim Roşeıı oğlu Da•.at 
dan sınıfları aşagıdaki ya- ralıklar evvelce olduğu gi- ı:elsinl~~'. (a.a} (F!." ihtisas cncümenleriııc ayrıl- scyio oğlu ~Ihsan M 
ııfı er alın nüfus tezkcrclerı bi tedavül edecek ve te.f t es mı tcblıgı)-Ladoga go· rmı ı. Seçimler, belediye oğlu Süleyman tar• 
ile birlikte 24/ı0/19~2 gii- daviildc kal cak yegfiııc ıoolıündc beş hava çarpısması kanununun tarifi dairesin- dolandırıldığı iddia ye 
nii sabah ~mal sekidez şu- liralık banknot olacaktır. olmu~ ve dokuz Rus uça~ı de gizli re) le yapılacaktır. kayel edilmesi Uıerİlle 
bede bulunmaları gelnıi- Bu sou noktaya bilhass. doşüıülmüştür. Bundan sonra belediye riya- kikata jaşlanıbp ı 
yenlerin bakaya kalacakla- dikkat edilmesi ve bu bank- setinin biı· senelik mesai dan l\Iiımtaz ve .afet 

d ·k ~ 1 k notların tedavül vaziveli Maaşlar k k · h d. · firar e rın an as crı mu ıa emcye .. . .. ~ .1 raporu o uııara reye ko- sım a ıseyı 

verilecekleri ilan olunur. uzerınde tcrcddut edilme- AUID 27 ,f.OB "adar nutacak; ondan sonrn ıncc- diğer suçlular Y~ 
Piyade. Top. Dcniı.. Süvari mcsi gerektir. 1 lis normal mesaisine baş- adliyeye teslim iedillllİf 
Muhabere. Nakliye. Muzi- DÖVMEK VE verilmi' olacak 1ıyacaktır. Bu devrede riya- firar eden suçlular 
ka. Hava. Tank. Orman Y set meclise bazı mühim edilmiştir. 
Gayri müslüm. SARKINJILIK teklifler yapacaktır. Bu tek- ---o--

*,/' Ankara Muhabirimizden liflere ait raporlar haıır- 1 

339 Doiumlu ve bun- Çorakkapı gaziler cad- Haber aldığımıza göre ıne- lanmaktadır. 
1 1 1 "k desinde Süleyman oğlu Ha-
ar a muamc eye tabi yu .. san E k d . H.. murları T esrinsani maaşla- ---o---
sck ehliyelli ve kısa hiz- . . rpaEy ve arf eşlı u- rı Cüınhuriyet bayramından 

b b ··k · seyın · rpay ırın armın · · Hanege taarruz met er. a ı ~ıu elleflerın önünde geçmekte olan İb- evvel .• verilecektir .. 1 eşrin-
sevk edılmak uzcrc 26/10/ rahim kızi Nermine sar- evvelm 25 - 27 sındc lal- Alsancak ikinci :kordon ve Mustafa ojlu 
1942 günü smıt sekizdeşü- kıntılık edip buna mani ol- malar1 temin edilcc klir. yeni sokak 10 Noda Ab- Gülşenlerin 120 pıt 
beye müracaatları gclmi- mak istiyen Nerminin kar- Maliye vekfileti :bu hu dullab oğlu Ahmet Nurta- çaldıkları iddia ve 
yenler lıakk_ın.da k~nun~n peşi Muştafa alpıda döv- susta defterdarlıklara h~- bağın evine Mehmet oğlu edilmesi üzerine. )let 
89. Maddcsının tatbık edı· diilderinden yakalanmışlar- zulıkları bulunmalarını bıl- Yusuf çevik taarruz dli- yakalanarak tahkik• 
lcceği ilan olunur. la rdır. dirıni~ti.. ğinJ,,n yakalamnı~hr Janmıştn. --------

Millı • 
rınız ... det l işe .. ındeu alınız. Ç ı akkapı 

kuşı!tı Nı> R."4 H,- ıJ 1 'İ:!r 


