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lliin 'Tliinrf,.T,. tınd. n m,.~uliveı kabul edilmez.. CümJıuriyctin -oe Cümhuriyet eaeTleriTıin bek~isi sabahla~, tıkar siya...-i gazetcılir YENİ ASm Matbaasında basılmıştır .. 

Kaza kongresi 
---- ----------------

Dün gece saat 20 de Halkevinde toplandı 

Bir çok mühim dilek hü
kümete arzolunacak 

Kabul edilen başlıca dilekler: Memur ve iş~i 
maaşlarının arttırılması, orta okullarda :z sene 
kalanların mekteplerden çıkrılınaınası, nikAh-

sız birleşmelerin önüne geçilmesi, miiski· 
rat aleyhinde propa~nda YC!Pdntası •• 

Cümhuriyet Halk Partisi İzmır k ... za 
kongresi diin gece saat yirmide Parti na
hiye ocaklarının murahhaslarmdan mü
rekkep münevver bir mümes.illler heve
ti huzuriylc Halkcvinde toplanmış, ~id· 
ocn kıymetli kararlnr almıştır. Vali, be

._-,uh, ikinci reisliğe avukat İbrahim 

.. ılit, kongre k!itipliklerine avukat Ha
t Tevfik ve murahhnslnrd:m Ali Er.iş-

Kın seçilmişlerdir. 

SAYGI VAKFESt 

lediye reisi, ticaret odası reisi ve <laire Riyaset mnkamını işgal eden B. Baha 
müdürleri kongreyi takip eylemi~Jer. ı Nasuh bu seçimden mUtevcJJit ıteşekkür-
dir. )erini bildirmiş, kongre Atatürkün ma-

Evvclfı kongre reisliğine avukat Baha (Sonu Sahüc 2, Sütün 5 te) 

Milli 
Korunnıa ---·---Kanunda yapdan tadi· 
ıat stolı salılıyanların 
ve mulltelılrlerin CÜ· 
retlerini lııracalıtw-

Dünyayı temelinden sarsan mütJıiş 
bstrga, her yerde oldtilu gı'bi, memle· 
ketimiziıı ikhsadi hayatında da sakuul· 
..... Jmlinsa •l'SUltılar ~ apnuştır. 
Cümhuriyct httkümetinin nomıale ya
kın lıir ynşayı standardını mUhaf aza 

rs~:;;~i~~~·--;ii~:-j 
ı(rt-._.,,._..._.._4 ___ • ._. ---..--.:. 

''Harkof,, 
a ekdtsa
ınagird 
---·---

Karelide de taarruza 
geçildi, Fin muka

vemeti kırıldı -·-Almanlar ricate, esir ve 

Turistik yollarda faaliyet 

malzeme bırakmağa 
devam ediyorlar .. Mersinli - Naldöken yo

lu için taş getirtiliyor 
Moskova, 20 (A.A) - Bu sabahki • 

Sovyct tebliği : Dün gece kıtalarıml!. 
bütün cephede düşmanla çarpışmışlnr
dır. 

Moskovn, 20 (A.A) - Dün Akşamki 
sovyct tebliği : Karfıyalıa islıele mey dam tanzim eclllecelı 

Kıtolnrımız bütün cephelerde düşman T uriatik yolların Mersinli • Naldöken ---------------
ile çarpışınışlardır. Batı ve Kalenin cep- kısmı için lüzumlu parke taılan Bandır· 
hcsindc, cenup batıda şiddetli muharc- mada hazırlanmııtır ve sevke hazır hh 
bdt!r ,·ermişler ve ilerlemeğe devam et· haldedir. Bu taşlann hmire getirilmesi 
mi.şlerdir. ' için vilayetçe deniz vasıtalarına yete--

Sertukofon cenup batısında Tarrussa, cek kadar mayi mahrukat verdirilmiı· 
Ka1uga alınmış ve cenup istikametinde tir. Menılnli - Naldöken yolu mezhaha
Knlino knsabası dn dahil olmak üzere ya kadar en kuıa bir zamanda yapılacak
bir çok yeerler i~al edilmiştir. 5 düş· tar. 
man tayyaresi düşürülmüştür. 1İç tay- Karşıyaltada Karşıyaka iskelesine ka-
~areoıiz kayıptır. . dar yapılmakta oJan b~ton yol on beş 

MUVAFFAKIYETSiZ AJ..MAN gün içinde ikmal cdihniş olacaktır. . 
TAARRUZLARI Karşıyaka hı.kele meydanının tanzimi 
Moskova, 20 (A.A) - Alman 4'Ckilişi projesi de hazırlanmıştır. Bu meydan 

gn~ bir cephe üz.erlnoc devam ed\yor .. :gÜ:tc1 bir ~ alacak.ur. 
Sovyet kıtaları ilerliyor, malzeme toplı· Vali turistik yollar inşaatını sık · sık 
yor ve esirler nlıyor. teftiş ederek bu inptm ikmali için bü-

(Sonu Sahife 31 Sütün 3 te) yük faaliyet sarfetmektedir. 

Japon teminatı! 
---·---

Amerika millet-
!eri üzerinde biç 

bir emelleri 
yokmuş -·~aponya eenubiAınerl· 

ka devletlerine bir 

Derne ve ek·-~~· en , Ofliik 0 • mesaj gönderdi.. 

li zaptedildi vaya mı ~itti? 
için sarfettiği bfiyük gayretlere rağmen, Başvekil Dr. Refik Sciydam •---
fevblide ahvalin giinden giine ağırla· B k 

1 
Jngı"l•.zler Sı"renaika-

---·---
Si bir ya da Amerikaya 

'J'okyo. 2D ()\.A) - Japon haı-lcıi)•e 
nazın Togo ~enubl Amerika devletleri
nin hariciye nazırlanna gönderdiği me
sajda japonyanın Amerika milletleri 
Uzerinde hiç bir emeli olmadığı hak
kında teminat vermiştir. 

!f8D akisleri, harp iktısadiyatınm sert ka- • ıı 

nanJanna uyınak saruretini bize du- aşve 1 L • d "" 
yurmuştur. Çoktan beri anlaşılmıştır ki, nın mer"ezıne og-
bugüntln merhametsiz şartlan içinde, '/ / · l 
normal zamanlardaki hayatımızı aynen du·· n Anka·- TU , er.t yor ar 
yaşamağa ve yine o :ı.amanlardaki iş, ti-

~aret ve mülkiyet tclukkilerimizi aynen MiHVER ORDUSU RICATA DE. 
muhafaza etmcğe imkan yoktur. Vata- d d 
nmı, milletini \'e aile ocağım se\·en her raya o·· n· u·~ VAMA MUVAFFAK OLUYOR 
namuslu ve şuurlu insan. beşer tarihi· _ 
nin bu karanlık imtihan günlerinde hod· . , -·-
ıim ferdiyetçilife tamamen veda etmek e • Kahire, 20 (A.A) - Orta şark 1ngiliz 
m~'buriyetinde olduğunu inkar ecfe· Dr. Relik Saydam istas• tebliği: .Kıtalanmız ehemmiyetli hiç bir 
me-z. Hiir ve mii takil olarak yaşama· • · mukavemet gfu.1ermekslı.in Deme ve 
nın asgnri şartı ''nnmızı ~otumuzu se- · yonda ha~aretle Mekiljyi işgal etmişlerdir. Deme havn 

bazı üıler lıiralan. 
Nazır Japonyanın şu sebeplerden do

layı sil8ha sarildığını bildirmiştir : 
1 - Doğu Asyada isükrann teminine 

maıı muhtemel! mAni olan Anglo Sakson nüfuzunu ar'· 
tadan ka1dınnak, 

-·-- 2 ...:.. Japony8nın yaşamasını ve em-

J A PONLAR VAZIYETl DlK· ni~etiıi~~:· refahı temin ve 

KATLE TAKIP EDiYORLAR sullıu kolaylaştmnak .. 
• Togo, Arjantin, Brezilya ve Peronun 

-- - Anglo Sabon propagandasının tesiri al-
. ~~sterdam, 20 _(A.A) - D. N. B. tında kalınıyacağını da ümit etmiştir. 

bildınyoı: Kolombıya radyosunun ver-

Amerilra ya göre 

(• -·-·-·--·-·-·---·-·--··t l Japonlara gör~ 1 
• ••• ..._.._ ~- -... .... ...-.-..- · - · - ~~ 'İ 

indanao 
ı a as,,. 
ıkarıldı 

---·---
" R o ng k ong,, da mu-
kavemet henüz tama· 
men kırılm.ış d~ğil -·-uHong Kong>> şehrinin 
bazı yerlerinde büyük 

yangınlar çıktı 
Tokyo, 20 (A.A) - Hong Kong· 

elan alınan haberlere göre Japon aaker
leri karaya çılr.tı'ktan sonra ingiliileriıi 
müdafaa hattını zorlamı~lardır. Bazı' 
mevzilerde, çekilen İngilizlerin muka· 
vemeti henüz kmlmnmıştır. Muharebe 
de'\•am ediyor. Şehrin bazı ycrlerind~ 
büyük yangınlar çıkmıştır. 

MINDANAO ADASINA ÇIKILDI 
Tokyo, 20 (A.A) - Bahriye ı:e 

harbiye dairelerinin müşterek tebliği: 
20 ilk kanun sabahı şafakla beraber do
nanma birliklerinin himayeaiiıde Filipin 
adalarından Mindanao adasında 1cuv• 
vetleriıniz karaya çıkmı;,lardir. Düıma• 
mn mukavemeti kırılmıştır. Vaıı.iyct süt• 
ntle Japon kuvvetleri lehine dönmüş• 
tür. 

Tokyo, 20 (A:A) - Deniz kuvvet
leri hat komutanlığını~ te~yği: Jap.on 
deniz. tayyareleıi 19 llk k"a:nunda Ffil,. 
pinlerde Havay adaslnii'ı ilailo hava~ 
süne bir baskın hü~umu yaprnışlard11c 

( Sonu Salıife 4, Sütun 2 de ) 

Dikkate §ayan beyanatta bulunan 
DOF KUPER 

/ngilizlere g6r~ 
ve seve ?inr.nın ''c milletin seliıne~e ~arşılandL. meydanında tahrip edilmiş· 40 tayyare 
hasretmege amade olmnktmı ibarettir. Ankara · 20 (A.A) _ B . k'l d kt bulunmu§tur. Motörlü ileri keşif kolla· 

diği bir habere göre lngiltere hariciye 
nazın B. Eden Rualarla aalı:ert g3riişme
lerde bulunmak. üzere Moakovaya git· 
ml§tir. Fa.ht bu haber henüz. teyit edil~ 
memi§tir. ---· ·---:\lara ":zl • '• aşve ı o or nmız Ciyovani ve Berkonun 40 k.ilomet-

Etra(nnızdn koı>an ~tı~. . go en- Refik Snydrun bugün sant 12 de Mersiri- re kndnr batısında bir noktaya varmış-
ni kasden yumarak ıstediklerı tonda den Ankaraya gelmişlerdir. Ba.wekili· lardır. Diğer tnraftan zırhlı keşü kol
~alışmakt~ ~crbest olduklarını zannc· miz istnsyondn B. Millc.t Meclisi reisi larunız dilşman kuvvetlerinin büyiik 
~n1~r'. ~ıllı m~nf~at1~re aykırı ve kcn Abdülhalik Renda, genel kunnay baş- kısmını takip ederek Mekilinin batısm
tlılen ıçın telılikeh hır yola sapmışlar- kanı mareşal Fevzi Çakmak Parti genel da süratle ilerliyor, 
dır. De\"let, bunların köfü faaliyetlerini sekreteri Fikri Tti7.cr parti idare mec- Hava kuvvetlerimiz ricat halinde bu. 
düşünerek milli korunnıa kanununu çı- lisi azaları, Parti mü~takiJ ı,rrubu reisi, lunan diişmnn kollannı şiddetle bomba
brnuşbr. Çabu~ zengin. ~lm~~ hırsın: mebuslar, riyascticümhur umumi kati- Jnmış pek alçaktan uçan tayyarelerimiz 
":1pı1an m~htckırl~r, mıllı m~dafaanı bi ve baş yaveri, genel lrunnay, milli düşman nakliye kolJarına çok büyük 
J1ddctle alakalnn~b~ maddclerı s:'~lıynn müdnfoo vekaleti ve diğer vekaletler er- kayıplar verdinnl§lerdir. 
soy ·uzlnr, ke clennı dold.urmak ıçın. vn- kfını, Ankarn ,·nlisi, merkez ve garnizon Dünkü hareketleri hülasa ederek şöy-
fandns ıstırnbınn ehcmmıyet ''cmuycn komuta.nlnrı emniyet direktörü mat· le denebiir. 
k~!ii niyet!i insanfar hep bu kanunu'! buat mUmc~illeri ve kalabalık bir halle Sirenaikanın merketlne doğru ilerlc-
~~rakabesı nlhn~dırlar. Halkı~ zanırı kütlesi tarafından karşılanmışlardır. melerimiz muvaffakıyetle devam etmek-
ihtıya~lannı tCl-lkıl eden muhtclıf m=ıd- . . 
deler iizcrimle zaman zaman kendini A_J:kara, 20 (Yem Ası~) - Başv_ck~l tcdir. Tayyarele:rimiztn sürekli hUcum-
hisscttiren sıkıntıyı dağıtmak maksadi- bug~? h~_susi tren]~ ~ersındcn şehrınu· larına ve ileri karakollarımızın sürekli 
ıe hüküınctı:c bu kanuna clııyanarak ze donmuş ~·e saınımıyetle ~şı1anmış- bafilosına rağmen düşman ricalini de
önemli tedbirler alınmıştır. Fakat yapı· tır. Dr. Ref ık Say~a?" Mersın~en ayn- vam ettirmeğe muvaffak olmuştur. 
lan tccriihcl<'r gtistermiştir ki kanunun lırke? . •Arnnızd~ ıstirabat ettım. B.ur.a- Londra, 20 (A.A) - Libyada d~mıan 
bazı htikiinılerinde kifavetsidik ,,ardı". dan ıyı ve neşelı ayrılıyorum• demıştir. geri çekilmese devam ediyor. 
14, 55 \C 65 inci mndd~lerin tadili işte (Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 
'bn kifn~ et<ıi1lii'ri orfıulan knldırmnktn· 
dır. 

Şimdiye k:ıclar, ordunun 'c halkın 
ha lır.a gıda mı teşkil eden buğllay ve 
müsteknti mevzuu üzerinde en fazla 
hn snsiyct gösterilıliği mali'ınıdur. İ tih-
53Ji arttırmak. istihliıki fahdit etmek 

• sureti~ le stokların n2almamasmn billıa -
~-. ifinn l'rlilnı~. ummni fint ~ iikselişlc
rinin sc~ ri içinde mii fnh ilin haki.., gU· 
2ctill'r<'k hııi:rh• fia•J, "İ 'iiJ.ı.,f'Jtilmiş
tir. 

Mii t:ıh il , ı: ımı.,tdıli 1 • ;ı, ı· .l rece
de him:ı~ e eden bu tedbirlere ra~'llll'n 
l"llerintkki hurda~ ın miilıim l>ir kısmı
nı s:ıklı~·rınlar mevcut olduğu :ınlrışıl
ıı11 tır. Son tncliliit hu gibiler lmkkımb 
şiddetli Cl'Ulİ hiikiimleri ihti\'n ctmekt<·· 
dir. Bu me~ ıındn milli miidafanıım 't> 
halkın ihti~ acı olnn lı<>r madde~ e 'c 
)nrdımcı malıcmeyc el koymak hakkı 
d:ı hükiimcte 'erilnıiştir. Phasrıdan 
ka~ bol:m. gizlcn"u maddeler hrıkkmdn 
hiikiimet mümasil tcdlıirkr :ıl:ırnktır .. 
Bunun kısncrı nmn:ısı udur : 

.J\lııhh•kir .. \'n :ımak h:ıkkı '"l'rilmiyc ı 
ttktir. 

t Sonu 5ahİfr 2, SübtR ' da) 
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lngilizlerin i§gol ct!ıği Demeyi ue biitün 1talva" 
Alt'ilcuattı göatmr hariea 

Tokyo, ·20 (AA) - Japon hük.ü
met sözcüsü birlC§ik Ametika hüküme
tinc Sibiryada Geler kiralanması hakkın
daki görü§meleri Japon hükümetlnln 
büyük l>ir dikkatle takip ettiğini söylc
mi!ltir . .Bu hususta Tesmi bir haber yok
tur. 

Tokyo, 20 (A.A) - imparatorluk 
konseyi imparatorun riyasetinde dün 
U§am gizli bir toplanb yapmlfhr. Kon
sey aon zamanlarda hükümetin girişti
ği bütün diplomatik tqebbüsleri tasvip 
etmi§tir. 

-----------------------~ 

SONDA İKA · --.... 
•••••••••••• 

A lnıanlar. "Sivasto
pol,, da ~mumi ta

arruza .geçtiler · 

. ·--Rııslar bütün cephede 
Almanların püSkörtül· 
düğünü bildiriyorlar 

Möskova, 20 "(A.A) -= İzvestiya· ga
zetcsiılin bildirdiğine göre Almanlar 
Sivnstopola karşı "bir tanrruza başlamış
lardır. Düşman muharebeye büyük kuv
vetler atmaktadır. D~cmıanın ileri hare
keti kendio;ine ağır kayıplar verdiren 
Sovyetler tarafından durdurulniuştur. · 

Gazetenin aynca bildirdiğine göre de 
tekmil cephe boyunca düşman bütiln 
:nüda!na hatlanndan geriye püskürtül
müştür. 

Mosko\'a, 20 (A.A) - Tas ajansı bil
diriyor : Alınanlar Sivastopol kapılnrın
cla umumi taarruza geçmişlerdir. Ge
neral Petrofun birlikleri ~ddetle muka
vemet f'diror1Ar. 

1111 mı 

1 1 ;:.~ı~ı(.;~~.:~~ 

Japonlar Minda- Japonlar iyi ne-
nao'ya çıktılar, ticeler aldılar, 
şidetli harp fak at ümitsiz-

oluvor lik yok -·-Fili pinde lf~I taburlan ,,,,,...du. MelısDıa tay-
yarelai ifblrllği 

yapıyorlar 
V~ington, 20 (A.A) - Düşman dev~ 

riye kollan FHipinde kara hareketlerini 
artt.ıtini§tır . 

Manilla, 20 (A.A) - Amerıkan umu
ınt kararg8hının tebliği: Aparri, Vigand 
ve İ..Öig0spi bölgelerinde keşif kollannın 
JaaliyeUerin1n failiılaşfıgı bildirilmekte
dii-. 

Monilla, 20 (A.A) - Filipinlerde Min
(Sonu Spy(a 3, Siitün 2 de) 

-·Jnglllzlerin Jıaybettilıle· 
ritopralılarısonıında 

geri aıacaıııarı 
muhalılıalııır 

Singapur, 20 (A.A) - Dün akşam 
nc~redilcn lngiliz tebliğinde Malc:eyada 
ve Birmanya hududunda her iki cephe
de durumun sakin olduğu hildirilmc1c• 
tcdir. lngiliz. hava kuvvetleri düşman ;~ 
gali altında bulunan topraklarda ve Si
yamda keşif uçuşları yapmışlardır. 

Singapur, 20 (A.A) - Uz.ak şzıılt 
( Sonu Sahife 4, Sütun 4 te ) 

.-.._ ~-_, ... ~ .......... ~........... '. 
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ŞEHİR DABBRLERi Milli 
Korunma 

TARiHi ROMAN Yazan: $ahin Aftduman 

Yatak odasına ~idivorlardı 
Mehpare önden yürüyor, elinde bir şamdan ta· 
şıyordu. Arkasından Tayyar zade geliyord.a •• 

••• 44 ... 
- .Aman, Tanıar Zadem .. dedi .• Böy

le birden bire size ne oldu'? .. GUzel gü
zel şarkı söylüyordunuz .. Ve sesiniz.in 
cazibesiyle hepimizi tashir etınl§tiniz ... 
Birden bire şarkıyı keserek buradan sa
vuşmak istemenizin sebebi nedir? .. 

Yoo! .. İşte bu olmaz civanım .. Buraya 
insan kendi gönlünün ırızasiyle gelir 
amma, gitmek istenildiği vakit ~in rengi 
deği§ir ... Biz misnfirimizin gönlünü iyi
cene almadan buradan ayr.ılmasına öy
le kolay kolay razı olmayız.. V al deniz 
galiba Topkapıda oturuyor.. Böyle geç 
vakit tenha, tehlikeli sokaklardan geçe
rek oiaya nasıl gider.:.iniz? •. 

Vallahi, Billahi olmaz. Bunu aklınız
dan çıkarınız c:hr.ınım_ Hadi kttun Meh
pare.. Benim odanın yanındaki daireyi 
hemen hazırlayınız.. Tayyar Zade yor
gun görünüyor-. 
Odayı hazırladıktan sonra misafiri 

alıp yerine götilrürsilnüz. .. 
Artık herkes çekilsin ... Bu a~am bu 

kadar ahenk yeter .•. 
Tayyar Zade inşaallah yakında teşrif 

ederler de bu gecekinden daha mükem
mel bir eğlenti tertip ederiz.. Misafiri
mitln gtlzel sesini, bu gece doya doya, 
iyice dinleyemedik ... 

Koca kan bu sözleri söylerken öyle 
lmirane ve o kadar ciddi bir tavur ta
kınmış idi ki Tayyar Zade onu bu 'ka
rarından döndürmek mümkün olamıva
cağını hemen sezmişti ... Bunun için de
likanlı hiç sesini çıkarmadı... Cariyeler 
çekildiler .. Kihya Ferhat ağa ve Anber
Je Kanber de oradan ayrıldılar ... Bir az 
evvel havuzlu salonun kubbesini inleten 
sa7. sesleri şimdi susmuştu ... Bunun yeri
ne derin bir sessizlik kaim olmuştu._ 

Ve demin havuzun içinde sabit bir va
ziyette duran balıklar, bu dakikada bir
den bire canlanır gibi olmuşlardı uf acık 
kanatlarını ve mini mini kuyruklarını 
sallayarak durgun suyun içinde yeniden 
yüzmeğe başlamışlardu. Salonda yalnız 
ilç kişi, Gevherli hanını, Dervis M ... hmut, 
birde Tayyar Zade kalmıştı ... · 

Her eğlencenin sonunda baş gösteren 
derin bir neşesizlik, o dakikada bunla
nn UçilnU de sarmıştı ... 
~ka zamanlarda bir söze bin cevap 

bulup yetiştiren Derviş Mahmut bile 
şimdi S\IS\lyordu .. 

Koca kan arsız bakışlarını yeniden 
Tayyar Zadeye tevcih etmiş bulunuyor
du ... Delikanlı ı.e bu mlithi§ bakışlann 
alıdılmı Uzerinde se.zdiA! içln ~mı 
&ıUııe eğmlf, derin bir d~llnceye var
lml gibi g3rilnmekte idi •.• 

O dakika da tq bir duvar gibi sessiz 
duran Tayyar zadenin ve koca kan ile 
Dervlf Mahmudun o vaziyette duygula
rmı anlamak kabil olsaydı, her üçünün 
de blribirlerine tamamiyle zıt bir takım 
d~ kendilerini kaptırdıkları 
gtirillecekti.. 

Güzel rüyalar görerek rahnt bir gece 
gcçinneniii temenni ederim ... 

Tayyar Zade ne yapabilirdi? Biçare 
delikanlının ister istemez geceyi orada 
geçinneğe katlanması icap ediyordu. 
HattA o dakikada. üzilntil içinde bulu
nan yüreği bir az ferahlar gibi olmuş-
tu ... 

Demek daha ilk görüşünde, derin ca
zibesine kapılmaktan kendisini kurtara-
madığı bu körpe genç kızın adı Mehpa
t'e imiş, öyle mi! Bunu kŞetmek Tay
yar Zadeyi bas bayağı sevindinniştL. 

Birden bire yüreğinde şiddetli bir çar
pıntı duyan genç adam, Mchparcye il
tihak etmek üzere hemen yerinden fır
ladı: 

- Ben de sizin hayırlı bir gece geçir
menizi dilerim Sultanım... Diyerek ko
ca karıyı selamladıktan sonra Mehpa
renin peşine takıldı. Genç kızla birlikte 
salondan ayrıldılar ... 

Dışarıya çıkan Tayyar Zadeyi ansızın 
koyu bir karanlık karşılamıştı. Bereket 
•;ersin, Mebparenin elinde gilm~ bir 
~amdan bulunuyordu. Bunun neşrettiği 
sol~un bir ışıktan istifade ederek Meh
pare önde, Tayyar Zade onun iki adım 
kadar gerisinde yürüdüler. Dar bir ko
ridordan geçtiler. Delikanh o dakikada 
heyecanda ve kendi kendisiyle mücadele 
halinde bulunuyordu. 

Genç kıza bir kaç çift JM söylemek 
ıçin delikanlının gönlünde çok siddetll 
bir arzu uyanmıştı. 

Acaba söylemek mi muvafık olacak, 
yoksa söylememek mi? 

Ya genç kız sert bir muamele gö:.te
rccek ve genç adamın sözlerini soğuk bir 
istiskal tavriyle karşılayacak olursa? .. 

Fakat neden bunu yapsın?. Tayyar 
Zade Bin bir direk sarayını dolduran 
genç, güzel cariyeler arasında en ziya
de Mehparcnin sempatisini kazandığına 
onin bulunmakta idi. 

öyle değil mi ya? .. Havuzlu salonda 
oturdukları zaman Tayyar Zade ile 
Mehparenin bakışları sık sık biribiriyle 
karşılaşmış ve her defasında da genç 
kız gözlerini sUzerek delikanlıdan hoş
landığını ona açıkça anlatmış değil mi 
idi? 

Hem Tayyar Zade Mebpareye birden 
bire aşk ve alftkaya dair, tepeden inme 
blr söz söylemek niyetinde değildi kil .. 
Zemin ve zamana uygun bir kaç llf bu
lup söylemek istiyordu ... 
Aralarında t~Us eden göz a~inalığını 

\ıir kaç söz teatisl suretiyle takviye et
mek lazım gelmez miydi? Şimdi bunun 
tam sırasıydı!.. Hazır bu uzun koridor 
da bnştan başa tenha ve tamamiyle ka
r~nlık bir halde bulunu~-ordul .. 

- Bi7MEDf-

Dervlt Mahmut Tayyar Zadeyi Bin K;ciöO;oiiöC~öO;;cieiiöOööi;aciöCiööiK 
bir direk sarayına dilşUrmek suretiyle 
Gevhe.rli hanıma yaptığı hizmet muka
bilinde koca kandan '9.lacağı altınları 
düşünüyordu. 
Fazlı paşanın kızı o gece bir ll§k rü

yası görmeğe ve sonsw: bir tad içinde 
sabahı ebneğe hazırlanıyordu. 

Tayyar Zadenin dlişUncesl ise bunla
rın blls bütUn zıddı idi. Delikanlı büyük 
bir ruh sıkıntısı içinde bunalmış kal
ır.ıştı ve o gece koca karının kendisine 
kepazecesine bir baskın yapması ihtima
lini düşünerek derin bir endişeye tutul
muş bulunuyordu ... 

* Tekrar salona dönen Mehpare Gev-

Salih Palas 
HER GÜN MEŞHUR 

Cuban Boys 
ORKESTRASIYLE DİNE VE 

SUPE DANSAN 

Saat 17 de 
TedarJsan herli hanıma dedi ki: 

- Hanımcığım.... Emirlerinizi yerine 124 ve 25 Noel ve YILBAŞI Reve
getirdim, misafirin dairesi hazırdır... yon için masalar şimdiden angaje 
Koca karı Tayyar Zadeye döndü: edilebilir. 

- Buyurun ch.-nnım.. Mehpare size BÜYÜK SÜRPRİZ • KOTİYO.N 
odanızı göstersin, dedi, hiç merak ebne- VE GÜZEL HEDİYELER 
yiniz ... Yann sabah, pederiniz Hüseyin i VERiLECEK'rlR 
efendinin n,:;rede. bulund~ğunu :ize h~- s•"'VK ATRAKcıyou 
ber verecegım~ ı.ştc yemden soz ven- ".& _. n 
yorum. ~ccıcc~..r..r.-eccıı:u:ıcıcıc:ıc:ıc:ıccoc 

f
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Meseleler 1 
!- ·--·-----~-·-·--1· 

40 Lira 
ntaaşla 
---·---

Do ~U2- nüf uılu bir 
metnur aıl~s.: bugün 

geçınebiıır mı? ---Bir P. T. T. Müve%Z~icıdcn fU mektubu 
alclm: 

«Bet çocuiuın var. Karun n ibtipr 
ana babamla birlikte dokuz nüfus bir 
aileyi beslemeğe mecburum. Aıli ma
ataın 10 liradır. Ayda 40 lira ediyor. 
Bundan kesilen vergileı· tunl~rdır: 

Kuaııç lGO kw u; 
Buhran 90 » 
Muvazene 300 :ıt 
Hava 160 :ıt 

Yekün 655 » 
Bundan ba§ka, P. T. 1'. müteselsil ke

falet sandıiı için ayda 400 kurut, yardını 
sandığı için 720 kurUf kesiliyor. Tevki· 
fat yekinu 17, 75 lil'adU'. Elime geçen 
ber ~ 22 lira 25 kUftlflan ibaret kah· 
yor. Halbuki, günde 4 kilo ekmek yiyo· 
rua. Y alruz ekmek parası günde 67 ku· 
ruı, ayda 20 lira ediyor. Yani aldığım 
paranın tamamı. Bizim aibi küçük dev· 
let memurlannm seçimini kola7lqtıra
c:ak bir feJ diifiiniilmıyor ma?• 

Gündüz, cece tebrin dört köteSin• 
kopn, aıcak, aoiulc, kar, yağmur deme· 
den mektup ve telgraftan dağıtarak iç
timai ve iktisadi hayam nizamında yü
riimeaine, bütün devlet makanizmumm 
i4lemesin~ hizmet eden bu fedakar me· 
ınurlann vaziyeti cidden diqünlümeğe 
ve müıtacel tedbirlerle iılüı edilmcğe 
değer. Türk milleti, kendisine hizmet 
eden çoculdannan asğari geçimini temin 
etmekten biç bir zaman sakınmaz. Bu• 
günkü hayat fU1lan içinde bu geçimin 
40 liralık maqla teminine imkan yok· 
tur. Günde 4 kilo ekmekten baıka, yu
karıda kazancı gösterile.'l ailenin bir az 
katığı, ev kirası, giyeceği, yakacağı, ço· 
cuklannın mektep mas.:"Clii gibi önüne 

M~essif kaza 
tahkikatı he
nüz bitmedi -·-Esaslı hiç bil' llatmı 
görülmiyen vatman 

rnelllı., dejll 
Dün yazdığımız lialltevi civarındaki 

müessif tramvay kauası tahkikatına diln 
de adliyece devam edilmiştir. Tayin edi
len ehli vukuf henüz kaza hakkınclaki 
raporunu vermemiştir. Rapor yarın 
müddeiumumilik makamına tevdi edi
lecektir. 
Şimdiye kadar )·apılan tetkll<lel'de 10 

sayılı tramvay vatmanının esaslı bir ha
tası tesbit edilememiştir. Vatman neza
ret altındadır, fakat tevkif edilmemiştir. 
· Vatman ifadesinde her arabanın Gü

zelyah - Konak seferini 23 dakikada yap. 
tığını, halbuki 27 durak yeri mevcut ol
duğunu, her yerde yarıDl§ar dakika kay
bederek yoluna devam ettiğini söylemiş
tir. 

Binek ve sebze arabalarının tramvay 
raylan yakınından gidip elderniyecekle
l'i noktası da tetkik edilmektedir. 

-"""""'ta~----~~ 

'ricaret odasında 
intihabat 

.,. -- ,--
Yarın ticaret odası meclis intihabatı

nın ilk safhası yapılacaktır. Seçime ya
rın sabah saat onda başlanarak ikinci 
seçimler aynlac:aktlr. 

Oda intihabatının tam bir serbestiyet 
içinde yapılması için tedbir alınmıştır. 
Şimdiye kadar ticaret odasının ~ındr 
bulunan zevat cidden muvaffak olmu~ 
lar ve İzmir ticaret odasına husu~ bir 
bir mevki temin eylemişlerdir. lzmir ti
caret odasının muvaffakıyeU hir çok 
mevzularda görülm~tür. 

Seçim mutlak olarak ayın 28 zinde bi
tecektir. 

Yeni tayinle,. •• 
İkinci hukuk mahkemesi katibi Emin 

maarif vekaleti kitap deposu sevk me
murluğuna, Urla ceza evi gardiyanı 
Mustafa Urln hususi muhasebe tahsilat 
kAtipliğine, sulh hukuk mahkemesi ka· geçilmesi imkansız ·nuısraflsruun aqari 

haddi hesap ediline devlete ve millete 
hi.unet eden bir memurun alması Ubl Hasan Fehmi Defterdarlık EmlAki 
icap eden asgari :m&af miktarı da mey· Milliye katipliğine, müddeiumumilik ka
dana çakar. Hüldimetin 'Ye Millet Mec- lemi katiplerinden Nafiz İnhisarlar mu
Usinin meseleyi bu bakımdan tetkik et- hakemat şubesi memurluğuna, icra ka· 
tikleri ve bir çare bulacaklan muhak- tibi Mehmet Defterdarlık katipliğine, 
kakbr. Temenimiz ıudur ki, memur icı·a katibi Ey!p Defterdarlık muhasebe 
maatlannm bayat ,artlarına uymuı için kAtipliğine tayin edilmişlerdir. 
alınacak tedbirler hazırlana durama, en -- -- · 
az mut haddi acele teıbil edilmeli ve 
gerçekten çaresiz bbıu en .ziyade biana· 
yeye muhtaç kaçüf..t m~nr.JI' ailelerinin 
derdine deva bulunmalıdır. Bu arada 
memurlara besledikleri nüfua adedine 
göe bir aile ummı veriline, nifaa art· 
brma maksadına da ne bilyük bir hizmet 
edilmi! olacaiı atiklrdır. Ayni iti Ja· 
pan çok çocuk ..,..,... memura bekit 
memurclua fazla mut v..am..t içtimai 
adaletin icaba deiil midir?. 

HAVA KURUMUNA 
AZA OLUNUZ ... _. __ 

Halk yardımiyle Türk Gençliğini 
kanatlandırmak yol1Dlda çalışan Ha· 
va kurumuna aza olunuz. Kurban 
bayramı bwmn ic;in en güzel bir ve
siledir. 

Palamut 11e 11aleJıslerln 
ihl'acı listesi .. 
Palamut ihracatçıları birliği idare he

yeti dün umwni katibi B. Atıf İnanın 
reisliğinde toplanarak 5000 ton palamut 
ile 1000 ton valcksln ihracına ait tevz.l 
listesini kat'! surette hazırlamıştır. Key
fiyet alakadarlara bildirilmiştir. 

HaJJıe11inde lıonser .. 
Viyolonist Ekrem Zeki Üngür ve pi· 

yanist Verda Zeki 'Ongör bu ayın 29 ve 
30 uncu geceleri H81kevinde iki kon
ser vereceklerdir. Her lld sanatkar ya· 
kında İzmire geleceklerdir. ---
isııan lflijfettlfi döndü ... 
İskAn umum! müfettişi B. Adil Gn

ven İzmirde iskAn işlerini tetkik ederek 
Ankaraya avdet eylemiştir. 

-------~o#lfllıl.w·-~--------
İJıl telldll 

Buca nahiyesi mUdilrü B. Şem'i Akot'• 
la Bergamarun Kınık nahiyesi mUdUrü 
B. Şükrll Oyrnnrı tebdil edilmişlerdir. ---
YENİTECRÜllE 
iSTASYONLARI 
tzmir civarında tesisine karar verilen 

tecrübe istasyonlarının yerleri tesbit 
edilmektedir. Ankaradan gelen ziraat 
mütehassısı B. Mirzanın reisliğindeki 
heyet dün Menemende tetkikat yapmış
tır. BugUn de Seydiköy civarındaki Sar
niç çiftliği ile Develi civarındaki Bile
riç çiftliğinde tetkikat yapacaktır. Bu 
iki çiftliğin müsait arazisi vardır. 

--------------------------m!!!!!l!!!l!m!!!ll--111!!11.-l!ml!r!!!!l!l!l!l .. llml!!~~!991!!'!!!!!1~~B!'m~~za~~~~~~~~~~~ § :.ı1111ııııı 1ıııııııımııı1111111ım111111111111111111111111111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı: Genç kız: - Ben de bunu merak ediyorum ya!.. 
= A k d = - Fakat konyağın.ız pek mükemmel.. Bunu anlıyamadım. ıtıraf ederim ki E merı· a a .............................. E Müsaade ederseniz bir daha içebilirim. bundan fazla bir şey anlamağa muvaf-= :::::::::::::::::::::::::::::: : - Hay, hay .... Şimdi ziyaret maksadı- fak olamadım. Fakat anlıyacağun. Siz 
- : nızı öğretmek isterim. bana bu hususta yardım edebilirsiniz. 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• J C 1 Genç kız oturduğu koltuktan ayağa - Benim gibi bir kız size nasıl yardım 
........................ ., 8p0D 8SUS 8rl kalktı ve polis müfettişinin masası üze- eder? Siz pek manalı konuşuyorsunuz. 

_ - rine oturarak iki ayağını Ust liste attı: Ben bir aile kızıyım. Ailem mutaassıp-
- NAKLEDEN : A D N A N B i ı, G E r - Merak ediyorsunuz şu halde .. Bu 
- - basittir. Siz bugiln ŞU antikacı Yumanın tır.:_ Bütün bunlar zevahiri kurtarabilir. 
::.ııııııtııııııııııııııııııııııııt•ııtıımııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı=- dilkldl . k benim i . k ucr+ nına gırere çın on~.u- Fakat sizi kurtaramaz. Ne söylemek is-... ' ... 

Fılhakıka aradan yirmi dakika geç
memiştir ki polis müfettişi Abraham, ka. 
pıda bir otomobilin durduğunu fark et
tı. Kendi kendine d~ünüyordu. Acaba 
genç kız kendisinden ne istiyordu ve ne 
konuşacaktı? 

Bu çok milhinı blr nokta idi. Sonra, 
Miss Coolin nasıl oluyor da evini bili
yordu. Şikagoda belki yirmi kişi onun 
evini bilmezdi. 

Genç kızı evinin kapısında kar§ıladı. 
Beraberce ı, odasına girdiler. Mi.si Coo
lin bUyUk bir samlmlyetle polis müfet
tişinin elini sıktı. Ve derhal söze bqla
mak istedi: 

- s~ neden rahatsız ettiğimi tahmin 
edersiniz. 

- Hayır bilakis tahmin edemiyorum. 
Hatti daha bazı noktalar bile birer istif. 
bam olarak kafamı kurcalıyor. Nasıl ol
du da evimi bulabildiniz ? 

- Bu kolaydır. Telefon santralından 
sordum. 

- Onlar bilmezler.. Bilmiyorlar. Bu
rada polis mUfetti§i Abrahamm oturdu
ğunu bilmezler bile. Bu o kadar mühim 
değil .• Miss Coolin size bir v1aki ikram 
edebilir miyim? 

- Oo •• Bu saatte v1aki knllanınak ade
tim değildir. 

- Şu halde kokteyl veya likör. Husu
si surette bazırlattıiım kon,yllun da mU
kemmeldlr. Pek beyenecebhıh. 

- Te,ekkUr ederim. 

nuz. tediğim nnlaşılıyor tabii ... 
- Evet... hakkın Tacir Yuma ile aranızdaki münase-
- Tacir Yuma da ne düşUnü- beUerin hududu nerede bitiyor? Bunu 

yorsunuz? 
- Tehlikeli bir adam. Bana söylerseniz memnun olurum. 
- Tehlikenin nev'ini merak ediyo- - Bu adam benim antikacımdır. Hep-

nım. si bu kadar. Başkaca bir alft.kam yok-
- Miss Coolin, açık görüşüyorum. Bu tur. 

tacir bir Japondur. Siz ise bir Amerika- - Fakat siz onunla pek sıkı fıkı te
lısınız. Bu Japon tacirinin neler yaptığı- maslar yapıyorsunuz. Sık sık onun bUro
nı, ne gibi işlerle meşgul olduğunu her- suna gidiyor ve devam ettiği yerlerde 
kesten iyi biliyorsunuz. buluşuyorsunuz. 

- Antikacılıkla iştigal ediyor. Benim ·- Bu doğru değildir. 
bildiğim bu kadardır. - Is batı kolay .. Dün gece yine bera-

- Hayır, bu kadar delil.. Si% daha berdiniz. Baş ba:§a vererek saatlerce ko
bqka §eyler de biliyorsunu&. Tacir Yu- nuştunuz. 
ma sizin haklk1 dostlarınızdan biridir. - Bundan ne çık.ar? İstediğim ki?Me-

- F.ğer böyle olsaydı, beni ne diye lerle gö~. 
..,....l'tflırrs~t - BlTMEDt -

Pasta imali mut
lak olarak mı 

yasak? -·Buğdaydan IHlflıa un-
lardan pasta yapılması 

istenUi~or 
Pasta imal eden müesseseler iaşe mü

dürlüğüne müracaat ederek kestaneden 
ve buğdaydan mada unlu rnaddeler kul
lanarak pasta yapmak için mUsaade ı..
temişlerdir. Halbuki malO.m olduğu Uze
re koordinasyon heyeti karariyle pasta 
imalı, satılması ve istihlaki men edilmiş
tir. Bunların buğday unundan gayri un
larla, badem, ceviz ve kuru yemişlerden 
yapılmasının da men olunup olunmaya
cağı ticaret vekaletinden sorulmuştur. 

Memnu olan mutak olarak pasta ve 
emsali midir, yoksa bunların buğday 
unundan imal olunanlan mıdır? Bu nok
ta anlaşılıncn pastacılara cevap verile
cektir. 

~--------ea--~-----
Bir kömür ihtikArı 

iddiası •• 
Paşa hanında kömürcü Zekeriya kö

mür satışında ihtikA.r yaptığı iddiasiyle 
adliyeye '~rilmiştir. Zekeriyanın Tur
guUudan satın aldığı kömilrlerl toptan 
dokuz kuruştan sattığı iddia olunmak
tadır. 

----
Kaza kongresi 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
nevi huzurunda üç dakika saygı. vakfesi 
geçirmiştir. 

MESA1 RAPORU 
Bundan sonra ruznameye geçilerek 

k"Ul idare heyeti re.isi B. Tahir Bor ida
r.: heyetinin bir senelik mesai raporunu 
okumuştur. 

Raporda Milli Şefin :tznıire bir ·sene 
içinde vaki olan iki seyahatinden bahse
dilmekte, Milli Şefin partililerle yapmış 
olduğu hasbihalin, halk hllltlmiyetinin 
en güzel bir tezahürü olduğuna :işaret 
edilerek lzmir partililerinin aziz Milli 
Şefe derin ve sarsılmaz bağlılıkları teyit 
edilmektedir. 

Yine raporda partinin İz.mirde bir yıl 
içindeki faaliyeti rakamlarla ifade edil
mek suretiyle hareketli bir i§ senesinin 
dolgun neticeleri meydana konulmU§tur. 
Bafllldan sonuna kadar §ehri alAkadar 
eden mevzularla dolu olan, bilhassa sos-
yal çalışmalan tebarilz ettiren rapor 
alkışlar arasında kabul edilmiştir. 

KABUL EDll.EN Dil.EKLER 
Bundan sonra yüzlere baliğ olan bir 

çok dilekler üzerinde durulmuş, bunlar-
dan hükümete ait olanlarla vilayeti ve 
belediyeyi •lÜadar edenler ayrı bir tas· 
nife tabi tutulrnuıtur. 

Dilekler arasında kabul edilenler ıun
lardır: 

Şehrin kalabalık semtlerinde Sümer 
bank •tıf puarlan tubeleri açdmaaı, it· 
çilerin IDUf •• ücntlerinin arttmlması, 
misket üaUmlerinln 1erbeatçe her kese 
satalmaıının temini, ticarethanelerde 
Türlı: - Mü.lümanlann kullanılması, me
mm maaflu"ma am yapılmasa, orta 
okullar eleme imtibanlarmda ilci aene 
muvaffak olunıyanlara mektep kapıla
rının kapatdm.emam, bezir yağana fiat 
mürakabe komisyonunca fiat konulmıw 
Bulgurca çiftiliiinin topraksız. köyliiye 
tnzii, CmnaoYaAnda bir ~hane 
açılman, fabrikalarda ifçi ücretlerine 
alman bubm ve muvazene vergilerinin 
zam yapılması, aı: maaıh memurlardan 
ilgası, resmi ve hususi müesseselerde 
ça}lfUllara aile -Ye çocuk tazminatı ve
rilmesi, Seydiköyünde lopl'Üsız köylü
lere toprak temini, nikahsız birlqmele
rin önüne geçilmesi için bir kanun ha· 
zırlanması, Kartıyakada bir orta okul 
ve bir liae açalınası ve K1U1ıyaka kız mu
allim mektebine bir pavyon ilavesi, ce
sa evinin tebrin ortasından kaldırılarak 
Talebe çayırındaki binada yeni ceza evi 
tesisi, müskirat aleyhinde ııazetelerde 
propaganda yapılmua, mekteplerde ta
lebeye m~t ve ahli.k dersi verilme
si, el dokuma tezııüılarının kurma tez
eih olarak yapılmasmm mecburi tutul
ması, köylere seyyar dispanserler gönde
rilmesi, doğumevleri tesisi, 6 dan .fazla 
çocuklu ailelerin her türlü vergiden muaf 
tutulmalan, köylerde seyyar niifus me
murlukları ihdası, zirai kombinalardan 
Ege mmtakasmm da istifadesinin temi-

---·---
Kanunda yapılan tadi· 
ıat stolı salılıyanların 
11e mulıtelıil'lel'in cü· 
retlerini lııracalltır •• 

(Ba tarafı 1 inci Sahifede) 

FiaUeri yükseltmek makc;adiyle eU~
rindcki stokları saklıyanlar kendilerini 
bekliyen iikibcti iyice düşünmelidirler .. 
Ve bilmelidir ki dünyanın yeniden sul
ha ka\'uşaca!t gUne kadar serbest piya
sadan artık bahsedilemiyeeektir. Dev· 
let, iktısadi \ 'e ticari CaaJiyet sahalannın 
her şubesinde harp ekonomisinin icap
lanna göre ihtiyaçların zaruri kılıhğı 
maddelere derhal el koyacaktır. İstilı· 
salden istihliılke giden yol üzerinde bu 
mUdnhaledcn daha koruyucu bir şey 
tasa\'\'llr edilemez. 

Biz im bakımdan Milli korunma ka· 
ınınunda yapılan tadilitın halkın sıkın· 
tısuu hafinetccek neticeler '\-ereceiini 
kuvvetle ümit etmekteyU. Kanaatimiz
ce alınacak neticelerin en nıühimtni, sa
kat bir muhakeme tarzına nihayet ver
mek olacaktır. Bu zamanda benciliğin 
hiç yeri yoktur. Şimdi her 'UUllandan Li
yade şu düstura hağlı:)':ız: 

Her şey \'atan \'e millet için ... 
}'elakctzcde bir çok milletlerin ceçir

me.kte oJduklan müUıiş •ecriibeJer göz 
önünde dururken, bili şahsi kuançla
nn ve servetlerin değeri n manası an· 
eak bu ıüzel yurdun selametine bailı 
olduğunu anlamıyacak kadar bedbaht 
bir insan var mıdır, bilmiyonn? 

Bir kerre bu şaşmaz hakikat kafada 
yer ettikten sonra, hUkUmetin aldığı \'e 
abnakta devam edeceii tedbirlere uy
mamak aUedilmez bir gaflet, hatti bir 
cinayet olur. 

Sulh zamaıunda, devlet serbest pi~ a· 
saya müdahale ctmcği düşiiruncz. Rcka· 
bet piyasayı nizaınlaştırmağa muktedir
dir. llarıı ekonomisinde serbest pİJ'a"a 
olamıyarnğından fiatlerin ve piyasanın 
hakiki hakimi '\'e nazımı devlettir. Cüm· 
huriyet Jıiikümeti bu nazımlık vazifesi
ni hakkiyle ynpmnğa muktedirdir.. İlk 
adım olarak ekmek hakkında tatbikine 
karar '\'erilen kame usuliinün yann ih· 
tiyaç hiisıl olursa geni!'>letilcrek diğer 
bazı maddelere teşmil edilmesi müm
kündür. Hiikümetin, bu davada elzeın 
olan müdahalesi kadar tc kilat meselesi 
de haynti ehemmiyeti haizdir. Hükiimc
te verilen snliıhiyetlerin temenni edilen 
neticeleri \'ennesi tatbikatta azami mu· 
vaUakıyet güstcrilnıesine bağlıdır.. Bil· 
yük şehirlerimizde bu işe memur edi
lenlerin hatır \'e gönüliln tesir cdemi
yeceği bir zırhla mücehhez olmalan. fa· 
aliyetlerinde hassas teraziler kadar Ü· 
tiz davranmaları, dinnın yüce mahiye
tini ka\'.ramış bulunınalan lazımdır. Ll
übaliklcr azami şiddetle cezalandırılma· 
bdır. Ta ki de\ letçe yapdan mücadeJNe 
muhtekirler ve stok sakhyanlar kendi· 
teri için at koşturacak aıeydan kaJma. 
dJiını iyiden iyh·e anlasuılar.. Köşele· 
rine sinerek erisinler, kaybolsunlar. 

ŞEVKET BiLGiN 
~----------ta._.....--~~--

ZAWTADA 

Diin ~eceki yangın 
Dün gece saat 20,20 de Asmalı mea

cidcle berberzade sokağında madam E.
tere ait 2 1 numaralı, iki katlı sigortasız. 
ahıap evden yangın çıkmııtır. Ateş bir 
anda genişlemek istidadını göstererek 
bitişindeki doktor lsrailin dört bin li· 
raya sigortalı iki katlı ah~p eviyle ya· 
nındaki Mi~onun 23 numaralı sigortasız 
evine atlamıı ise de derhal yetişen itfa
iyenin aldığı seri ve sistemli tedbirler 
sayesinde ateş su çenbcri içine alınmak 
suretiyle büyümeden söndürülmü tür 
Zarar cüzidir. 

O semtteki evlerin birbirine bitiıik, 
aokaklann dar ve kamilen ahşap olma
sı itibariyle yangın civar halkını heye
cana düşürmü tür. Yangının naıııl çıkb
ğı hakkında zabıtaca tahkikat yapılm k
t.adır. 

TAVUKÇU CEMAL 
MAHKUM OLDU 
Sinekli caddesinde hamal Salilıi ev· 

velce aralarında mevcut bir iğbirardan 
dolayı Yeni Sinema önünde bıçakla ya· 
rnlayıp öldüren Tavılkçu Cemalin ağır 
cezada devam eden muhakemesi netice· 
lenmiştir. 

Suçlunun 12 sene altı ay hapsine ka
rar verilmiştir. 

ni.oi<'.;ER DİLEKLER Bel'aet edenlel' 
Kabul edilen bu dilekler hükümeti Kuşadnsınm Gebe Kilise mevkiindc 

alakadar eden dileklerden ibarettir ve Yörük Osman Kaynaşın çadırını basa· 
bunlar derhal Parti umumi katipliğini? rak 99 altın lira ile 452 banknotu ahz 
arzedilecektir. ve gnspten maznun Köse Mehmetle ar· 

Belediyeyi ve vilayeti alakadar eden kadaşları ağır ceza mahkemesinde be· 
yüzlerce dilek te vilayete v belediyeye raet etmişlerdir. 
bildirilE;cektiı:. ZORLA KIZ KACIR· 

YENISEÇIM ~ 

Dileklerin 1.nbulünden sonra kaza MANiN SONU 
idare heyeti seçimi yapılmış ve müzake- Kemalpa,.c;a kazasının Yenmiş köyün· 
reler gecenin geç saatlerine kadar de- den İbrahim kızı Elif Deveciyi zorla ka· 
vam etmiştir. çırmağa teşebbüsten suçlu Üzüm kö-

Reylerin tasnüi neticesinde Parti ka- yUnden Süleyman oğlu Ali Kara aiıt 
za idare heyetine şu zevatın seçildiği an· ceza mahkemesinde iki sene hapse mab-

laşılrnıştır : ~kOliiimiıiledllililmişliiliitirİl.İlm••••••• .. 
Nuri Fettah, Tahir Boz, Haydar Ar- • 

yal, Dr. Reşat Tokaday, Necati Börek· 
çi, Muzaffer ÖZg!n, eczacı Liltfil Akçın, Pek Yakında 

Çok Beltlenilen 
Müteakiben Kurultay murahhaslığına 

26 kişi seçilmiş ve bUyüklerlmize kong
renin tAztm duygulan arzedilerek kong-
l'e &Gna ermlştir. .. ........................ . 
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ı_ ----·-·-·-·· OGllETBll DEULBa 
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oruz BilltJICI DERS 

'!he pırd•apin 
Teknr bahçe 

A rockery (ı rolml) Üzerinde ot biten hir taş Umesi (yığunı 
A el .... el ftowers (ı W... ıv llauu) Bir stil kümesi 
A plant (ı p18nt) Bir nebat 
A root (ı r6t) Bir kök 

rSldUIR 

"Çenpl" tlatlin• çar• bulmalı 

Çengel yüzünden dökü
lüp nlahvolan hububata 
ve diğer şeylere yazıktır 
Bu maddelere lleP tarafa sa~dacalı lıaclcue llol naa 
ue yarın yolısaJluJı ~elıerselı ini israf yüf'elılePI• 

SAR•• J 

l'OPUB MAB•llu.BIU OPial IZMIR fUBB· ...... : 
Günde azamt 2 t O tona eritelNlecek olan Alaaıocak letuyon ve dep08u de

iirmenlere hububat nakliye iti 2.3/12/941 pnü aaat 15 te tubemia l:tinuuacla 
açıi eksiltme ile ihale edileceğinden, taliplerin prtnameyi görmek ve ekailt
meye iftirak için tevdii muktazi SOO Brahk ilk teminat akçeaiai yatırmak ille-
re ,ubemlze ınüracaatlan. t9 20 21 22 23 J.f36 (2609) 

lfazUB 8111111 IClrrıanıından : 
Bu yıl karbu bayrammcla ..ıanaw tarafutdan toplanacak 9 - 1 O hin radde

.indeki yaı lturhan derı.i ve l>anaklan açak arttırmaya çıltanlmlf, verilen aon 
pey layık aörilWüiü takdirde ıs/ 12/9 41 per .. mbe günü aaat '6 da şube bina
amda veya telaraf makine bqında ihale edilecekti.. 

1.teklilerln fUbWD~ lataM.1, lanir, A1clm. Denizli vilqet Utak. Alqe
hir, öclemif, Bozdojan, Karacuu, Söke kaza hava kurumu ıubeleriyle tube-
mizden l.er zamaD 8'rilP oluı7a bileceklerdir. 19 21 23 S.f37 (2610) 

! = <;.-;:: :: :k yaprağı lzmir C. Müddeiumumiliiinden: 
Carmıtion (kine'yşn) Karanfil 

ndd yalnnsy•alı na? 
Yuan : M. tYIUBOZ 

VIOlet (vayalet) Menekte Gelberi, keser gibi çengel de yaptık- ticesine varırız. Bu kadar zahireyi 6,5 .8ake ..ana nıt .. yok demek Mlfttile eeau tatmaktan imtina etmekten ••. 
Krizan lan i§e izafeten uydurulmuş tam tUrkçe milyon hektar topraktan ah7oruz. Bu bu .uretle ibtiklr yapmaktan auçlu bm1r Karatatta 331 nci aobk 9 numarada 

&Jwthemum (~~•) Yaldm ~eli isimlerdendir. Aalında iki kelimenin bir- ancak bire beş mahsul elde ediliyor de- otarur n ,_.....,. W....-. 6S numarada wı Da'rit aadinde Ymef 

iris~ ( .. ..:..) Susa !eşmesi ile meydana gelen bu ismin son mektir. oilu AYnm Vaıon hekJcında lZlldr ulb-e birinci ceza mahkemesince yapdu 
ay...... m kelimesinin gelmekten, gel olduju anla- Nerede kaldı bulluk ve bereket. ..L.---- --..ı-., 

Tulip (a,il9) Ule * -......---Bulb (balb) Bir bel §lhyorsa da çeniıı hangi kelimenin kı- Supa eabk .wı.. ~milli korunma K. nun 32/S9/3 62. 63 ncü mad-
A ~.ıı- (ı --yd) Bir ,._pa saltılmlf şekli olduğunu kestirmek ka- AlsancakWı otobüse atlayın. gümrilie delerine tnfikan SO llıa .p para cesa.O. mahkümiyetiae 8 siiD clükWnmw 

.. .....,... -- """ bil olamıyor. yakın duraklardan birinde iDla. Şatlu- k..-hlmaena clkt .... t6pUaüa miadueeine ve itbu ~ ..-. 
A hoe (ı böu) Çl(ek saiw Çengelin ifade ettiği mana bir ucu kıv- dan rıhtundaki arabalara aktarılan bir le ile ll&mna ve ilAa bedelinin kndieinclea almmwna mnkuf kalchlı sinJ. 
A .._ (ı blm) Bir hortum rılraq ve sivri, ötek1 ucu tutamaklı bir çok çuvallar görilrsilnUz. Burada da ria pua .._._ mab.ubuna 10/11/941 tarihinde kaarr verilerek hükmiia 
A widedq - am (ı ao'abnn(f)bn) Bir sa tenekesi ilettir. eli çengelli insanlar sanki bir dU§man U. kat'ilettiit ilan olunur. S478 (2623) 
A _,.. (ı ayz) Bir tırpan Öyle bir ilet ki zaran12 olarak pek az saWfB giri§mifler &ibi aocJa, &ii& tap çu- --------------------------
A pair of~ (ı pear" flaz) Bir kırpma makası yerde işe yaramuına rağmen bir çok vallarma durmadan hilcum ediyorlar. 
A. lawn. mower (ı loonmöm) Bir çayır tırpanı yerlerde ekonomi bünyemizde durmadan Şatların, maunalann içi, nhtım, araba-
Soil (..,ı) T.....n y~.r. yırtıklar açmakta~ .. Bu _rara- .lar soda ve göz tqına bnlanm11s çenae-
w... (wlm) Kart ~ goz y~ulacak kadar kuçük aonne- iin yırttığı çuvallar patlamış, S8V8f m~-
r. cnwl (ta boel) S8rinmek yelim t~e yal!ılacak kı~ v_e hern ~ danında kamı deşilmiş insan ve atlara A.... {ı ~) Bir uı «>ilencelı bir gezıntl; bu küçük denur benziyor 
T. r- (b ._.) V1S1Jdmnak parçasının meharetli ve kuvvetli eller- Bu kadar zahmet ve masrafla memle-
ften im a rodreey de (~at arzed~~en merd kıpti s.irka- kete getire bUdiiiznb bu maddeler ell 
Bir ~ ........ tin soyler) ata .sozüne uyarak ne kadar çengelli hamallana eliııde her tarafa aa-
Then se m87 ...U planta ırowinc oa it. büyük yekOnlan dolduran zararlar yap- cılacak kadar bul mudur bir ele? Yarm 
O.. _... bita Wr çek küçük aeı.tlu vaNlr. tıtıru bize gösterir. bunlann. yobullulunu çelcedam hu ._ 
ftis plant hu a veq ICllll root, aDi &bat W• w m a VUJ" dUa stenL Akancactaki atadyumdan baflayarak raf yüreklerimizi yakmıyacak mı? .. 
Ba aeı.tm _.. Wr lr.öldi .ar, Ş11 mavhlia 4e iace Wr ...,. ....-. toprak ofısinin buğday ambarlarına doğ- * 
Loek at the had • slwped petals of tllat flower. ru yürürseniz binJen:e kumru ve serçe Bir ut ile göril§tilm. cHakJvmız dedi, 
Şu ..1...-M .. L-1- --L"-deld vaprakluıaa bakınız.. kuşianrun, arada bir güvercin silrUleri- ah b ....... -td ~-•· ,. • ...-aA.... ~""~ -.. ~ <1- rd bir •- ..xp1e-..ıı.&ı-.• u ~....._ ... en çe ... ~ ... ~u ..... 
'!his year we W some very 'beautiful pink camations. nin ye en fefllC'r ~.. ·--suu gö.. möz zarar dil§UndUIUnUzden daha ço]D.. 
Ba .. -.. _... ___. _,._ karanfiDerimia vardı. rürsünüz. Bir az dikkat edin, bunlar bu- t 12 .. .,.. ıkam , .. .. - r-- •- ..,_....,., he · · · L--•'- hele ,_., , _ _. __ . ur. ~ ç ıyoruz .o;r ..... .> 
in the Sprinc • damp of violets ırew over &here. gün pmıwn ~wc, JWY~uni- Bir dileri cotuz aenedlr bu lflerin U.. 
tad.huü bir menekşe klhnesi orada yetişti. zin dört yana bq vurarak aradıkları tilndeyim. Bea bu çencelle bata eıb-
ln fhe Aatmnn there wiD be chrysatbemums of many different colours. bulday tanelerini toplamaktadırlar. madun çengeli bıraktırmca lfçl buıium-
Sonbahanla muhtelif renkli laimntem1er ora4a yetişecek. Yerde o kadar çok buğday vardır ki her onız> dedi. 
Do yoa ....-C those red dahlim! vakit telifla olan bu kuşlar bu bolluk Y AnJapbıw ki iş hepnda o1anJan ümit-

. ., kaqısmda tombullaşmıf, hantallaşmış- _--1., '- d mi b Şa kawww Jlldn ~lerini beğenıyer musunuz. !ardır çünkü. Her vakit buralarda bu sizllle sOrflkley~ AB ar öne 1 lr 
Near the ....., 1 am see o purple iris. taneleri bulacaklarından emindirler. dert karşısındayız. 
Çitia yM••• Mr mor sll58m ~örehi1iyorum. Ambarlara doğru ilerledikçe yere döktil- * 
ilave yoa ~ ..... ? :uüş buğday kesafetinin gittikçe çoğal- Bütün Avrupayı gezdim. &ı işlek U-
Çok ~ soimmnı var nu? dığını ve nihayet ambara gelince bu is- mantarda günlerce kaldım. Deiil bizim 
Yes, and 1 8111 very proad ol my tulip-.. rafın sebebini uzun araştırmalara lUzum çeııgellere; bunlarm benzerlerim bile 
Evet, lilelerimle öğüniiyonrm. kalmadan hemen görürsünüz. Elleri rastlamadım. Orada bu l§te çalıpnlar 
On a pgnmer eveniag, ı like to sit in the gardcn, and hear the bees humming çengelli, iri yapılı, sağlam bilekli, kalın parçalar ne kadar btlyilk olllnll olsun lld 
romad tbe flowen. bazulu insanlar durmadan buğday çu- yerine clart arbdq olarak malın çeşidi
Bir yaz •kşamı bahçede oturmayı ve arılann çiçeklerim etrafında vın1dayıfla· vallarına çen~l takmaktadırlar çuvalı ne göre aktarmaya bir itina sUaU vermek. 
rmı ifitmeyi severim. şöyle yerinden el ile oynatabilmek için ten zevk alırlar. 
'ftle prdener dip the soil with a spade bi1e çengellemek onlar için bir ibadet * 
Bahçıvan topralı bir belle kazıyor. hükmüne girmiştir. Biz de Avrupadan daha az mı ifÇl 
Be bremb larp pieees of it with a boe. Çuvallarda açılan delik ve yırtıklar- var? İşçi gündelikleri orada daha ucua 
O bir çapa de topnl.m Miyük par(alannı kırıyor. dan ambar önünde, arabada, değirmen- mudur? Bunlardan başka çengel kullan. 
Be sees 111811)' worms crawling over the ground. de, vagonda akıp dökülen buğdayı hiç mayı icap ettiren bir sebep olabilir mi! 
O topralm ilsttiııde sürilnen bir çok kurtlar görüyor. kimse önemsemez. Bu hali bir yabancı * 
.. _.. ... p-.eftlle ..... ıa,...".-..ı~ ~:ii\keG.W.JWil.:t!wn,b" ._., a..-ilm*,sw ..... ]R' ı 
O hlr ••'"h ..._..... t*JUlaııı 1ıı111y_., keti oldutunu ve bu dlyar fman1aruı.m &ek bir teteldcUI ~lttur. İdare, tlcaM, 
Be cats the graa of the 1awn witb • .eytlııe or • llnm - mower. Yusufun kırk yıllık boDuğuna kavuş- sanat, ithal, ihraç. reaml ve resmi oJma. 
o çayırt.n hir tırpan ft1lt Mr ÇAJR tırpaniyle ~. tuklannı zanneder. yan bUtUn makamlar, birh1der ve ont.. 
Be ..._. the .... wi8I • ı-e or with a waterinc - en. Halbu ki memlekette zahire durumu rm §elleri; çuval, zahire, ham ve kim-
0 ... ç9J\ lılr Jwdw "fa ltir S1l t.ekesiyle suluyor. hiç te öyle değildir. İstatistik ·umum yevt madde velairenin bugUnkO. ulılJm 

müdürlüğünün neşriyatına §Öyle bir aöı ve kıymetini dilf\lnelek en gok iki lfln 

D •• L ., • j A r 'ka ya aiJre atarsak 18 lllilyon nüfusumua bqı1ık kendUerinl bu ı,e veneler ~tıaJ: er ne rJe ~ .. "':"' 1 me I e ~a~arın yiyeceği hububatın yıllık i.s- eıa bOyilk hlzmetlnl Y•PIDlf • 

2apfedılcJı d das (d......,.llaciSMıtWeb)n =~H~4=·~ mi::~rdaN::wı:: ~!=:lı!.!u~1b= 
(B14bıltıll 1 inci Sahifede) dan a ın a DeavaQP japon ann - b kad zahirenin bize ._;..wJW ne- de yapmak o kadar""""' .a-ad.11-. 

...,,., DenlQoll ........... , ............ . 

~el .. munldrat ..... Ye ihale sinleri ..... ~ 
ii iiwe iclanııııım mhbıiad-W illa pptınlacak hl.Det •inil ft kW. 
leria bmatlan idaremlse ....... edilmek Uwe - ..ı •• ..o. itlWll -
ekeil.....,.. kom•l•...-. f.blltme S/tkiMi Üiaua 1942 -deli .... iMi 
(10) ela deYlet d~ l..ır ııalJell binumda topJaw:ak komiqOll ha
__. yapılecaktw. 

Şartname palUIZ verilir. 
BeberiDia 
Muhammen 
Bedeli 

Adet L K. 

Cemi mürettebatı için yaptırala
cak almı.k n putaloa S4 S 
Gemi mGrettebatı için yaphnla-
cak baket S4 l 7S 
Odaca ..,. kamarotlar için yaptnm
oak aılret ve.....
Od11ıc:1 Te kamarotlar için yaptmla

6 10 00 

cak ır..ket 6 2 7S 
21 28 

' 
S41J (26JS) 

l'Olllrttl: DBMIR YB C:BIJK l'AUIKAL~ 
MVES•E•ESl~VDVRLVOVNDBll: 

A,aiıcla evaaft yazıla 7 birinci amıf döküm kalıpçm ile boru teaiaatı itleri 
için bir boruca uta bapaı ahnacllktır. 

ARANILAN EVSAF 

1 - Kalapça •talanıwı döküm itle rinde çalı,mıı olmaları ve döküm bhp
laruu yapabilecek ebll7ette bulnnmala n llzımdır. 

2 - Boruca -..,...., her ney•j hora t.-.tmdan •e proj-'aden ... 
c:Ktır. 

3 - San' at mektebi mezunu olanlar tercih edilecek.tir. • 
4 - Taliplerin a.kerliklerlnl yapmlf olmalan ve 941 ukerlik ihtiyat ,..-, 

lamalannı Dlfw kQlt1anna ka)'lt etdrmit bulunmaları fUtbr . 
VW"INPK OCll&T 

(26Z7) -....ıı:.-..:1- ,__. k yük kuvvetlerle çıktığı resmen bil41ril- u ar Y•MUY-.a •-Y ~ 
Halfaya w _ .... ,,.uau dil§man uv- miftir. Burada flddetli muharebeler otu- -------------•,---------------------------

vederl mukavemet edl,or. Britanyab- yor. So •/ ,.A. B ---- - --
lar. bunda ilisan kaybetmemek dilşUn- Manilla, 20 (A.A) - Mindanaoda ka- 1) )'e&ı ere • ..,,re orsa l ı~- - - - - - - - , 
cesıyle hareket ediyorlar. kan1 . kıtaıa d··rı k <D.....__,_ ı '--1 seh"•••> DOKl'Oa 11 Perakende Kahire 20 (A.A) - tngiliz bava tebe raya çı an Japon nnı o na - .....,_.... - ı 
lill· ' tiye ıemisi getilmiftir. Dün biitiln gUn Almanlar SoYyet ilerJeyqlnl durdur- "OzOM CAlltr Yum > 1 Ta ... Larelerlmiıı batıya doiru kaçan adada fiddetli çarpqmalar olmuftur. mak için bezi yerlerde muvaffalayebdz e e satışı 1 

"
7 sald .._ ___ ,_ .. .a 11 TT-• ... :. .;ıır. 50 Aablye mütebasınm, elektrik teda- , p• .. .U-düşman kuvvetlerine durmadan ın- tŞÇt TABURLARI YAPILDI karşı warnmmr yapmJJtır, - 11ammer vaau - - 8mnJı , .. --~ ı' 

yorlar. Mekilinin babamdaki yollarda HA&KOF JIARBKAT SABASINDA 21 S. PM.:- 48 IO 61 50 = ~ 1111 tlçtıln N: 35S9 ~ ~ md-• pilhYr ..... pi- ' 
motörlil bir nakliye kuvveti tahrip edil- Manilla, 20 (A.A) - Filipin adalan Moekova baimfnde ve cenuptm ileri 9 N..- AlllıDç 41 IO 41 il l'iaıcllıak ... ...,_ • hs·a 

1 
ı 

miştir ifÇi meclisi adaların mildafauı için işçi hareketleri devam ediyor. Harkof hare- ' ŞUkril Olur 49 "9 OGCIHHll ı:uı H Hl 111 U Hl ı H H Hl la7lııa elllll flatlllte Jlel'rn in .., 
1 1 Yerde ve hava muharebelerinde bir tapurları teşkil edildiğini bildirmiştir. kat sahasına girmiştir. 85 YekQn ) tW Pirinç ._ ............ MiT- , , 

çok clipDaD tqpreei huna uiratıl- BiR JAPON BOMBARDIMANI FİN CBPBESiNDE TAAll&UZ 1119735 F.k yek6a HAT uıtAN mel ı ola PERA- ' 
mıştır. Tayyarelerimiz Benina hava M ll H be al d A 19820 Umumi yek6n , ltENDE olmnılı ......... hamk , 
meydanında bir hangarla Bir binayı ani a, 20 (A.A) - a r m ığma Londra, 20 ( .A) - Rus hücum kıta- No 7 .W Bah~e mı•maft ._.._ ~ 

göre japon tayyareleri bu sabah Kavit lan Finlandiyahlarm işgal ettilderl Ka- · 8 45 ~ ..,.. • 
ya~~= limaniyle denizdeki diğer he. Amerikan deniz üssilnU bombardıman reliye karşı bUyük bir taarruza geçmiş- :

0
• 9 47 " - f4 - tS (2S79) 

defler ve Berka tayyare meydanı ıid- etmişlerdir. ler ve Fin}erin şiddetli mukavemetine N:: 10 • ~:: v:::.::.e. ' - _ _ _ -" 
cletle ve muvaffakiyetle bombalanmı1- MEKStKA HA VA ralmen ayn ayn ilç yerden ilerlemiş- No. 11 5S keşifnameler tanzim eder, Projelıe-
tır. KUVVETLERtNtN YARDIMI terdi. Lohineoya,I Polyenln Ruslarm •~ela rin U'aZlde tatbikatını ve bakımını 

Berlin, 20 (A.A) - Alman tebliii: eline diiştil!il söY eniYor. u. deruhte ve taahhüt eder. 
Şiınalt Afrikada Alman ve ttalyan kı- Meksiko, 20 (A.A) - Resmen bildi- Stokholm haberleri A1manlann l'ln- 127 M. H. Nazlı 18 Ti 20 Bbiad IUld mit+ n n.w. 

talan düşman hilcuınlarını pUs1dlrtmtlş- rildiğine göre Meksika tanareleri Pa· landiyadald kuvvetlerini çeldi)derinl, 8 N kçi O lt '15 19 'IS Çiçek, seme, fide ve fidanlar, sUa -_,..,.AB............. 
}erdir. Alman Savaş tayyareleri 19 - 20 sifik sahili üzerindeki devriye uçuıla- şimdi oradaki kuvvetle~ ancak beşte 

135 
y: · meyve ağaç ve ağaççıklar, bahçe uss ·~· 

tJkkinun gecesi Tobrulctaki liman tesis- ırnda Birleşik Amerika hava kuvvetle- ikisinin kaldılını bildiriyor. 
100442 

ekt\n aJAt ve edevatı., ~ ~:C.,~!.~ w 
Ierini ve askeri tesisleri bombalamış- riyle i§birliği yapıyor. MOSKOVANIN ~"Tri Eski Y Mflwt : İzmir - Al98DCak, Şen- ~·1.·ııua .ıs Y ~ 

'""~'ur- 100577 Umumi yekQn fettin bey cacl. 1L 8lrlnd BeJler Soblt Ne. iL hmlr 
)ardır. 20 (A.A) ttal tebli1e" y•uj fi••-.._ .ar BATISINDA 1576 Kental Palamut 370 770 Çiçekçi ŞLOŞER BAYKAN Da•n Sbw z • arbm .. ......_ 

Roma, - yan ısı: c.n .....,._. J1'.. : lıloslı:ova, 20 (A.A) - Pravda ıue- ZAHİRE __. -..- : 2"'I .__ .---... -.ı-.. ........._ kMlll 
Sirenaikte düşman kuvvetleri doğu erdi i b' h b M k .a.,._vn .... -........- -

cebeldeki mevzilerimize karşı kuvvetli • • • • • • • • • • lesinin v 'ğ ır a ere göre 05 o- 70 Ton Bakla 14 58 14 '15 18 - 11 - 21 ( .. ) eder .. 
bir akın yapm··lardır. Bilyilk bir meha- vanın cenup batwnda Almanlar 3o köy- S2,5 Ton Susam 51 '15 52 50 "•DOCIOI ___ .. _____ ~ ,_ ___ ı.·ı.•.•-ON : M11 <•> • 

~ ISl.AM • rvıur den atılmıştır. 1600 Alınan subayı ve eri 93 Bal Pamuk 15 '75 ' .. retle ve kahramanlıkla çarpışan Alman öldUrülmüştür. ya 
ve İtalyan kıtalan Demenin batısındaki AlfSİICl.OPEDİSİ G'r:'fllw+sı A.'17'"WT + 

zil _, 1 d . UÇ AL1ıılAN .l!.ar&.l BAT!Rllnl - ................ _................... KUŞADASI HUKUK H AUUJ.M• 
yeni mev · eri IJ15cıu etmiş er ve Uşma- Moakova, 22 (A.A) _ Tas A,j8Dll bil- ! .a __..ARA • .a DYG.IV 5 CiNDEN: 
mn hedefe varmasına mani olmuşlardır. 2' iincli S8JISl çı}muftır. Bap1ca mibı- .... ...,. _.. 
Deme tayyare meydanı dUşmanın elin- derecatı Mustafa Naımlıt Çanla, Ahmet diriyor: ! 8 U G 0 N K 0 P B O G & A M S inhisarlar idaresine izafetle Kupduı 
d d. S dı' A ......... EftalUddin M. cftı.ı- .nu...... Bir Sovyet denizaltısı Baltıkta 25300 ............. ............. ,_w:.. __ ...ı __ mndUril c--u Oral ...__...._ 

e ır. 8 3
....... ' .........,. u.uw tonilAtoluk 3 nakliye ıernislnl batırmış- U1IUINU"UU" u •Yn ıanı&111-

Duşman kuvvetlerinin So11um ve Bar- Taşır, profesör İsmail Hakla İzmirli. 8.30 Program ve memleket saat ayan. dan ukl Selçuk inhisarlar memuru Na-
diya mevzilerimize karşı biribirini takip Ömer Nasuhi, Ömer lliza Doirul tara- tır.Aı.MAN TEBLlöl 8.33 MUzik pi. 8.45 Ajans haberleri 9.00 lif ve Hendek inhisarJar mGdilril B~ 
eden hücumlan geriye püskürtülmilftür. fından yazılan A'mal. imed, &medçi, Bertin, 20 (A.A) _ Alman tebıuw : Müzik pl. 9.15 Evin saati 9.30 - 9.45 Mü: han ve Denizli inhisarlar ekisper muavi-

Trablus ve Bingaziye az mikdarda imediye. Amentü. l'met. Amid, Amidi, Şark cephesinin merkez kesh:İnde zik pi. 12.30 Program ve memleket saat lıi Nuri aleyhlerine açıhmf ve Ml/171 
bomba atılmıştır. Amil bahisleridir. şiddetli çarpışmalar olınuştur. DUşnan ayan 12.33 Milzik : Muhtelif §U'kılar ... numarada kayıtlı buluıfaıı (1018) Ura 

Devren Kiralılr 
mafeza 

Telefoll, ıl.l•rik, • Yilria,,. -
ı.. ..-... .. vi .... ite el••iıtlL 
Miızwı Kım-lettin ..t. No. 11 

Tel. 2381 (F.mlAk h ~ ,- rd·) 
1-3 (2607) 

. Y/'" ~' [NJ ~ -:-,.,. ,-~ 

T'ORK ORDUSUNUN Btl'Ythc 
MANEVRASI 

yeniden alır kayıplar vermiştir_ Savq, 12·'5 Ajans haberleri 13•00 Milzik:Oyun (43) kuruş zarar \fe ziyan dlvumda: 
ştuka ve av tayyarelerimiz dUşman havalan, tarkı ve tilrkiller l3.30 • l4.30 Dha olunanlar eklsper muavini Nuri
mevzilerini ve bataryalanm muvaffakı- Müzik : RadYo salon orkeatrası 18.00 nln lkametgllu meçhul balundulundan 
yede bombardıman etmlfler ve mltral- Program ve memleJret mı ayan 18.03 tebliptm U8ulUn 141 inei ve mnteaklp .. ___ .. ______ _. 

yöz hUcumJarl.7Je motCSrlil ve atlı Sov- Müzik : Radyo dana orkestrası 18.40 ınadclelerbıe tevfikan i1Anen icrasına ka-

zafere do~rll yet kunetlednl daidm1fl•nbr. l>Ofma- Müzik : Saz eaerleri 19.05 Müzik: ita. rar ftrilmJftir.Dln;Selçukta Bekir otlu IZMlR BELEDIYF.StNDEN ı 
ı;. nm bava 8a1erine, demiryol teıdalerlne dınlardan fasıl şarkılan 19.30 Memleket Slle,mandan 930 yılında inhlarlar ida-

------------·• •hava hileumlan yapl)mıştır. saat myan ve aJw haberleri 19.45 Ser- N8i 1Mt1D•na mubayaa edilen tUtUnlerde 50 lira aylık ücretli Karpyaka Ymoan-
VE YUBDDA beet 11 Dalrika 19.55 Müzik ıL 2U.5 zuhur eden ..urtadan mütevellit ve lar klu-1 tahaildarlıjma müebüa 
COMmJıdYET BAYBAMI • DENİZ MUBAaBBESI KON.,,. (Metlekler kanufuıar) 20.31 mahkeme icra marifetiyle SUleymaııa . IU 1 d mektep , 

Boren denizinde geceJe,in Alınan Ye Müzik : Kanttk prla ft t8rkiller 21.81 8detaen {1018) lira (G) kurufUD t.bsi- ile memura mralm .,, orta . me 

~~ . ' •1r~--· 
1 --- - .--. \:\. ,, ' . : ' -. . 

~':- ·:,~ _ .. ' <· .. 

HEPStTOBKÇB 

Salahaddini Eyubi veBozaslan 
Sovyet totpido filolan arasında bir ele- Ziraat ...U 21.11 lılUzik : x-.Jt .-kı Jine mu olup U/1,i'ta Puutıesi .. t zunlarmcla ubrlik fili hllmetlı.t ~ 
nlz muharebesi olmuştur. Bir dUşman ve tUrkOJer 21.31 ADbn aanhabar at 11,IO a mualllktır. Deva arzuball sure- mit olan iateklilerin M/U/Nl tuthiDe 
torpido muhribi tıorplDe batmlmış, di- yarıtlm'mm netleelerl 21.G ll8dk pi. ti ile dlvetiye9i mahkane diftllhawi- mo.dif Çarpmba sOail abah1eyin mt 
ier birine isabet ~- Almaa 2UO Mc=lebt ..ı .,... w a,jw .... u malen talik edlhnlttlr. Keyfiyet hu- dokuzcla ~ mfllabüa lmtlhewma 

OIWYAN: KONi& NUaBTl'IN - liO'atl'BN 8BNAIL. lmpldo mahrt.pleri hu muv6layetll berlll'l 11.45 AmclDlu ........... 8par kak usula ..,a,Ai;e!MLn bnunan 142 llrmelc Gwe ftnlo mtllhllelwlJ .. ı.. 
SBAN8LA&: 11.11- US - UI - 8.11 ta.. O d11I, l'w ... DA- aft1bm tls1erlne hunstz o1.nk dlla- ...W 11.55 _ n.• Yumld JJl'Oll'a:m ft iMi w mtlteKlp ...w.ı.1ae Mftkan ilkte rf7wt mabmJM ~ 

' ' m ... 116'. •.-11. llAll oı-.r. im (la&) Ula ohmur. (lal) 
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1 Avuaftiralya tehlilte B~rlin /ıveçe 5 milyo 
ile it arı ı lıarş ı ya ton lıdmiir verecelr 

:·········:····························· .. ············ .. ············ .. ··--.r········ı 

~ ! Askeri V a.zi yet i • ! 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ---· ·---Harbın neticesine tesir 

edecek hidiseler 
Müdafaa mas- Almanlar lsveç- Büyük M•II t M ı· . d 
raftan 270 mil- ten demir, Çelik 1 e ec ısın e 
yon lnt(iliz lira- ve makineler Evvelki trin kab~I edilen 

~imali Alrilıada Mihver ordularının b Jd 
1ıurtulması ihtimali hiç yok gibidir sın~. u u alıyorlar Milli korunma kanunı· nda 

- ---- ıl d v. ·kı·kı i11M9illzler aa.-aziye 150 JdlOlllaPe --•1 .. -*dal'.. tcTehlike şlmtUlilt uzak, ~l•anya tsnçe ""in VBJl 8D e,pfl 1 er 
·--:. -'11 ,__ -.- lakat hazll' bulumnab..>> kiimtlr verınelE zoruada 
~dyo ~azt>t~.si~l' g~re, içinde. ~u1ur- l ıstıkametinc Ç<'kı~miyerek hu~ut bölge- Kambera, 20 (A.A) _ Umumi va- k idi• 

dugumuz bu buyük dunya harbının n~ sınde muharebeyı kabul etmış olınası· likrin toplantı91Dda AvuıturaJya baş- 8 ... ~ ..... d...._.. 
tieeleri iızerinde hemen hemen bü~ül, dır. vekili Kurting demiftir fci: ~ıokholm, 20 (AA) - Dün Alman- &8 --...,.-lffde 8NSllMl8 tatlllk edDecell 
tesıri dokunması muhtemel olan hare Romel kuvvetlerinin ve Deme böl~e- ,_ AvuaturaJyanın karplatmıt bu- ya ile laveç ar89ıncla ımzalanap anlat- .__ ye .. _._ eaala il .. ~ d d _.. s..aaa..-
kat İngilizlerin Jehine olarak de\'am et- sinde 8nzah yerlerde harekitta bulu- lunduğu tehlike gerçekten büyüktür. maya göre İsveç Almanyadan 5 milyon r-- ..-~•lllL8 a yw:;;ma DW • 
mektedir. nan mihver asıl kuvvetlerinin batıya Vazifemiz memleketi her tür]ü istilidan !00 bin ton kömtir alacak ve .. karplı- Jer Jr.-'-11•-
Şimali Afrikada huduttan itibaren en d()ğru (ekilerek kendilerini kurtarmala- korumaktır. Buaün için tehlikeler ne ka- aında Alm~nyanın muhtaç oldugu ewa- -

aı 250 kilometre mesafeye varmış olan 11 biraz ~plıelidir. dar uzak görUnUrse görünsün her YI v~recektır. B~nlann a~umda Latlıca 
Britanyah kuvvetler, sahilde bulunan &melin içine dUştUğü bu durumdan türlü tehlikelere kartı hazırbkJı olmak demır madenlen ve malmeler vardır. . . 
Deme ile 70 kilometre batısında kain sıynhp kUrtuJDıam ancak İngiliz ku- mecburiyetindeyiz. . *.. . . Ankara. 20 (A.A) - B. Jılillet Mecli- aa& olarak ~erilen maddelerin ve ,.._ 
ve bir çok mUhlm yollann iltisak nok· manda heyetinin büytık hatalar işleme- Yeni qıücıfafaa murafları 270 milyon Radyo gazetesuıe gore yukarıdaki ha· sinhı dimkU top]antımıda mUzabre ve cbmcı maJWıimenin nerede ve ne 8lll'9t1e 
tası olan lılekili igale ve buranın batı. s!ne bağlıdır. · lngiliz liruına çıltmııtır. berin önemli noktası şudur ki Fransada kabul edilen kanıma nazaran Mml ko- JrulJanıldıt-nı veya sarfedlldfilni ..... 
sına ~ muvaffak obnuşlardır. Ceneral Romelin, düşmanına nazaran Japonya harbe girdikten aonra fnae- ve :iga1 altındaki yerlerde fiddetli bir rwıma kanununun bu:ı madcleJerinde ren kayıtJann tutulmasa ve ~ ..ı. 

Deme tayyare meydanı da Britanya hemen her balwndan zaif durumda ol- raflanmız elli milyon lqiliz liruı art- k6mtlr buhranı varken, Almanya 1sve- fU deifpklUder yapalnnpu : llMS mecburt Jrılmabllir. 
kuvvetlerinin eline geçmiştir. dulu için hudut bölgesinde harbi kabul mıt demektir. Fakat Avuaturalya mG- çe kömür verecektir. Billdlmet halkm ve milli m&Jalaanm J1GkOmet tarafmdan tevzi edilen, _. 

Londra nıdyosunun bir haberine gö- edeceiine ya Demenin Whk 1erleriq- dafaa uinmda her ,eyi yapmap hazır- Bunun da ııebebi, Almanyanm İsveç ihtiyacı olan her nevi madde ve 781dmı- bJan w ~acı olanlara karmz ...o.. 
re, İngillz\er lleldl1 JStikameünden mih- de, yahut daha uzakJuda, yam Sirte dır.> celiihıe pek zi~ade ~Uhtaç chnırhr .. eı mal:reneyt deler ftatinla WlJeıd mu- her drlU madde ve 7ardımcı me......_ 
wr ordusunu takip etmektedir ve hare- körfsinin ı.ta tarafluında harbi bbuJ -·- Prm sanayü İsveçuı verecekJerinl kabilinde el koyarak aJmaia ve maba- n1a W.S. edÔdlii J§lerde Jm...._. 
kette bulUDID İngiliz motörlü, zırbb ve etmem icap ~ Belki de o zaman B R 8 Z t L T .& Almaoyllya verebilecek durumda ~ da göre tnzie -ve aatma1a '" ihtlyac1 muı belinde elakahlarm keyfiyeti ma-
tank kuvvetleri Bingaziye llO kiJomet- müşk6l duruma düşmedikten .._ in- a-1w1-e namrı istila dlr ve bu ae~ Fransa kUmOnıüz kal- olanlara brp vermele ..ıthiyetlic1ir. hallin en bUyUlt milDdP memm bll-
re kadar ~. Bu habere gö- gilizlere galebe imkAnlaruu bile bulabi- - -v makta, fabrikalarım kapatmaktadır. Milli müdafaanm ihtiyaeı olan her ne- dlnneleri mecburidir. Bu mnddelerln • 
se Bingazlnln de alınması bir gün me- lirdi. Hudutta müdafaa ve muharebe ebnek fstedL -.e vi maddelerin ve yardmıcı malH!!Mftln yaım.na meJ.m..in iMais WiJcllil il-
seleai haline linnlştir. eğer daha başlangıçta Fransızlar Tunus· ruo de Janeiro 20 (A.A) - Brezi\- Bolomblya, A•maaya Ye el koyma kararmdan evvel satlhmt bu. lerde JnaD81nlmadıla cenk al&bhJanll 

Afrilr.ada İDgWz ileri hareketlerinin tan mihver askerleri geçirilmesine razı ya reisicümhuru B. Vargos Bahriye Na- italya De an8na•lletle- Junmalan dolayısiyle veya her hangi bir bildirmesi ve gerek sair surette CSlrenll-
bilhusa birbiri arkasından mfihfm gelif- edilmiş olsaydı, Ciritten kuvvetler gel- r.mnın istifasını kabul etmemlftir. Bei- _._. ._esti sebeple bulundukları yerlerden 'baPa melli 'halfnde mezkGr maddelerin ve ,_ .. 
meler gl51termesinln 1ebebi, daha ~- mesi ümidi bulunsaydı, ancak o vakit ııicümhur buna sebep olarak Nazınn va- ram • mahallere müsaade. alınmaksızın nakle- dunca JDÜlemelDln mahımn en ~ 
lanO(ta Alman generali Romelin Deme doğru bir hareket olabilirdi. mesi ba§mda kalarak muıı müdafaa Vapngton, 20 (A.A) - Ko1ombiya dilmeleri yasaktır. mGlklye memurunun yazılı emriyle " 

programını tatbik etmesi lhım geldllini hUkllmeti Alııumya ve ttalya ile dipJo. Bulundukları yerlerde sahipleri veya kendisini lce erdill bedeli 

S • ÔJ ~ I söylemiştir. matlk mtlnasebetlerini kesmlftir. zilyedleri tarafmclan hUkümet emrine n evve v . ger 
IYGlf VCIZi yet Üm Terman aFI ---.e- eıww teslim olunmalan mecburidir. BUktbnet memek ilr.ere delr pahası-~ pıı. 

• • n t k. • k B ç .. u· K hakiki hUlaııl plrisbpodan linde bu-' tiyle hükülnet emrine gen "'U' ~ 
Al • Al 1 k ..-or e ızın uza • orç ID ·- lunan~~nevimaddevey~mal- !::n':ılebl~ !u~wı: 

manya yenı man ara ar- d "' d • 1 h. •tt• v. Mmenin nevi mikdar ve vuıtalarmın bunlarm aalı emriyle vazifeJendiriJe 

bl•r darbe ...... • L k t• Oi!:lJ 8 IŞ9:8 Jreye tli lt{J ==ec:~ %;!:rb~o!: mem~~n, ~ !; ... şı v,are e ın d·ı d b•td• •1• ım verilmesini iatlyebllir. c. t0rıu maı -~ ~ •• 
1
.. e 1 en 8 851 J lft lyOr Bu malOmabn allbblar tarafından biBr1er ~ ..=:ıa ....,. 

bazırhyor? Ca..ası o l'll • • c1otru ve tam olarak bUkümetçe tayin ma,... • ...... '"°., .~ edilmiş olan müddet içinde verilmesi haDl zabıta lmlr veya IDllllUl'UD1lll llP" 
• --·--- Portelr•z asker ıönde- ccKahlreH de orta Şark mecburidir. Bu hcvanname1ere damga nca huzunı Şll'ttlr • .Anml8 ...... 

H 
" 

f J ·ı AL L hl h _ _. •--a•teft baaa illeri baklunda bir resmi yoktur. anmılacak yerin ve malın Bahlbl wya e e ngı fere, il• e er Ve! ya UUder •-......-, ...... -• ._ .__ t , _ __._ Hilkümetçe veya salihiyeıli kılının zllyedleri ve bunlar buhmmazlana De 

~ · · Af · L ? h '- L d b • · karp ıebnlyec~ ·~·~aas op~.,..... . . makam ve mUeaeseJerce bakild ve bhk- rutyle mibnelallleri vesra JusilsıJarmdaD 
ueftl.S mı 1 Fl11G mı. ORNln G iT emır Liz.bon, 20 (A.A) - Portekiz başve- . Vlfı, 20 (A.A). - ~ 1-t~ı mi $8hıs1ara tem olunan satılan veya veya kendisiyle sakin olanıardan vey.. 

-·- -~ kili SalazBr, Timor adasının işgali hQ-~ ~e llbnittir· Orada birle~ ihtiyacı olanlara k4rsız verilen maddele.. but kODJfU)anndan mOıneyyiz biri bu-
.... K•I ............... n.M1ıft aırllldanda ıt41>ı kında .~yanntta bulunarak şunları söy- =.., cUmhBalitmı:~-:..:: t.ı:.~ rin ve yardund malzemenin b\llaJar ta- l~ur. . 

~ lemiştir · . . rafından kullantlmuı ve hangi lhtlyaç Koylerde yapı)au. araıulanla m~W: 
....... • MlllDePe llCll'p ldfl·daha lıonlMnld ~e • - Tahkikat henüz neticelenmemi!~- - Ni~leJ°!Jeneqk bar J.onfran- için kullanılması hüktbnetçe ıe.blt edil- ile 1hti7ar ~ biri v• m .. 
....... .,,,,,,,.. J ~ ~ Jı• ,... tir. Elimi:re Ufi derecede malOmat ge- aa .... , dil'. ~ ancak 0 ihtiy~ hasreaibneai bulunmechiJ ~ ihtiyar beJettncllia 

---.. dWL 1bice ti~ almmMa_ ae•bD tectbir- •• ...,,.. ~. A11bb '"'''•&W 1'9dla .... * • ...,..,~ l1d ldll.J.Nıır-.. I• -...,_- 1eri meclbe bildirecektir. Bu arahk 'il- J ·ı · t .. vafakati al nmaksJZJ bu ddel · hmdurulur. GeclJmıeshıde zarar g&Jtl. 
.ftadJo ~ ıöre hafta sonunda Berlin, 20 (AA) - Pozmanda Po- mor adasındaki askelerimizi kuvvetl.en· ngı lZ ere gore yardımcı ~alz.emenI:ı sa~ ::n reI; len fevkaJAde haller ınu.t"DP oJmd 

dinyanm ıdpd durumu şöyle ıörOn- loJl7a)ı)ar \re 1ahudiler AJmaa bınmJa- dirmek ve 0 çevrede barışı korumak ım- (a.otan6 1 inei Sabifeıle) nedilmesi ve her hanp bir aıreue bat- Umre .,..q,, veya ~ ~ li08 
melded& : nna rilı!Jete, Aım- milletinin tu•fiıwt k.Anıni araŞtmnalda.f2"... !ngiliz tebllii: Çbıde faaliyet olmam•t- kasma devredilmesi ve mııvü:bt veya anma yaplpmu 

ı;o.ı 24 IMt ~de ıelen haberle.- yal- hOküınranhima zar~ verecek her türlü Radyo gazetesine göre PortekU. bükü- tır. KaVYetlerimlz 1eniden tqki)&tlan- daimi olarak bir be....,. ~ ,... Yapa)an drl'rlrUld• ......- --
mz Uç .....Je trıerinde duruyor. banketlerden kaçmmaia mecbur tutul- meti ,-ımor adasının işgalini protesto e4ı- dwıbyoı. Dün Criz yolunda yapılan p'I- saktır. HUkUmet tarafında tınzi edi1en edileaek Plll'll ve ı.p. ~ 'halglgıp. 
' 1 .!.. Bone Kcıncun Japonlar tarafın- mutlardlf'. AınumJan karp her hanıi miş olmakla beraber Portekizin lngitte- p~da abnm•tir· F.a:Ja dütman öldü- veya ettirilen veya aatdan w '8hut kir-- ela ııt. :r-' hUk6mler laıauJmupur. 

dm .iill8li. G9'fl Japonların bu iddiasını fena 'bir hareket ve 1abotajçıbk ö!Utn ce- reye karşı harekete 'eçmesi bahis mev- r6bn61flilr. 
hqpJiDır reemen taJit etmemjp:ne de zasmı gerektbecektir. suu Qbnadıiı ~or. Ancak verilen QUF COOPERIN BEY ANıA n 
durumun endite verici oldutunu Londra DOCU SIRBtsTANDA bir habere .1ilrv Portekizlıler bu adaya 
bt.uı etmektedir. yeni kuvvetler gönderecekler, fngillzJer Sinppur, 20 (A!4) - ln&Uterenin 

Hong Konc 100 sene evvel İnli'izle- Belgrad, 20 (AA) - Oban 8 .. de bu Hkerlerin braya c:ıkmalarma iti- uzak tUk milme"IJ)jilne taJin edilen 
rin eline ...... ve uzak doluda bOyUk zeta.ine söre dolu Subistancla 2S ko- m etmiyecelder ve bu hareketi iyi kar- DUf Cooper clemlfth ide ra n 

ZOnguldakta karaya otu
vapur yüzdürüldü bir deniz U.O olmupur. l'abt 1922 Va- mGniet cete relai ku.,.aM dtidl"'iftir. Bir ~byacaklardır. c -:- Gelen habnler vahimdir. Kuv

~ deqlz .... ........,." .... İngi- sönüllü pruhu komünlıtt cetelerinin fa.. Roma, • (AA) - J'Qmala Ditalya Yetlerimiz Malez,.amn tlma1 hatmnda 
lider ....,... ~ kaldlkça bu- a]lyette bahiaduiu bir lö)'ii, kufatarak gazetesi diyor · 'nmor adlısmm qpll çekilmek aonaftda 1ca1m..-. Peaans'ı 
nıda tahkbnat Y•P""'"•P.rdır- Buna 23 kWi tnkif etmifler ve derbl kVJ- lngWz1erin ~ lldalarmı ele seçir- tutmak iPa Qll'Mak kuvvetlerimi& ol- ZonauJclak, 20 (Bulull) - Liman dlpnda fırtma yUztbıden kuap ulurmuf 
muk.alııil ~ daha bC)yi1k bJr tuna dlD\Dit]erclir. mek niyetinde old\ıldarmı g&teriyor. madıimclaq ....... 'ltot-ltbk. D.ıramun olan 2970 tGnilltoluJı: Su1e vapuru 1*DWW. getlridmlf olm S.... batu.-
~ ~~~ • . &~e~~~~~~q~~~~-~~~~~~~'~~~~H~h~~~~·~~~~~~~~~~~~~~ v~ muaheffslnin ytirilrlüiü - lmıa bu kabil teşebbGalerin tekrarı.- hakkmcla GmltmJlie d6pn'7ellm. J• ..... . 
1936 da nihayet bulunca tnc01z1er 1937 Jaıpon,ara a6re ~ve PorteJm.e alt bUtiln m~ pon1ann tbndiJ'e kadar 1d harebtJeria. Akdenız· de vem· Tu··rL ._.... .... ka-
- -- JloDI JConlu yemden tahkim •. unparatorlulunun tehlikeye dGşmesi de iyi netkele'I aldıkJanm •c• bb.1 ' a n ... 
edebilniişJeıdi. f.,..ntzlere ıöre bu Ü9- (8afCanfa 1 iDd Sahifede) beklenmetıdir. edelim.> •• 
tün mlWafanun denizler muvasalesbıin Jki aiu Amerikan tayyareü, bir hangar e TAYMISIN YAZDIKLAIU hUCUL Ve Ç8r• 
teminine ve qr.dan ~I~ bal- bir benzin depotu yakılnuttır. Diier .. Atlantilıte ve lngil-
h idi. Japon NiJnnı ~ :r8rdımlarma la1fU• ..... .,. aintı1mlfbJ' DeJmante Londn, 20 (AA) - Taymia..... 1 malar VB1'dımlar 
mAnl oldµlu ~ brad8n yapslan Çin hava üuüne hücum eden J~pon tayya- tere etrafında tesi MalQ7a ha'lekltı milnaHbed,.le p ' -r da ~ı!:n~ .::=..!:: reJerİ tarafmdan 6 alır Amerikan tayya Berlin, 20 (A.A) _ Aman tebliil! tunları )'llZl)'Or: -·- • • 

ınekJe °t:;b;TalMlftıaruı asıl hedeftnm ral cllt6rUlmüt. bet tana'le de ye'lde Deııizaltılarımız Atlantikte top yelin Bautrte ~ to~ Jtahlte, 20 (A.A) - lnglliz bava teb- ~ 28 (A.A) -Tark liava bn-
Singapur olduitmu söyllyorlar. :vakıbn*ftır. . l'l bin tonilttoluk 4 dU§man gemi.sini mala eon'11M1a ıed ünacütır. J• Jili: - edilm ~ Mvam ~. 

Mihvercll.ere aellnce : BımJar Bone Japo1a hava kuvvetlen cenup Çin de- batınruf)ardır. Bundan bqka düp>•nın pon m~etlerlnl ~ ..... Tayyarelerimiz taJ'lfmdan orta Akde-- Aatal.,acla bir ıUnde "150 lira wdhnft 
Kongun clUpnesinl, diler 'iti ~ Alzinde bir dQfman deniz ta)':Jueaini sunıç ~ ve bir filebi torpille hasa- -.c1ır. onc ~!8P" e]hnfzden '*!'a• Dizde düpwnm bir petrol ıemhdnde ft :muhtelif merkaJerde de '115 Ura toP-
ıeıeD daha az elverlş'li haberlere brfı cl&tlhmüt- •e bir dütman vapurunu ha- ra utratılniıştir. Sen Gorc kanalında Japonlafm ~-~ 1'oJay~. yangın çıkanlımftır. lnnıı•fhr. . 
efkAn oyalamalr için Jrullaıyorlar ve ..,. almtauttu. Bir Japon deniz ta77a- dün gece bir bflle içinde giden 8 bin Penanpnun ela --. mühimdir. Zira rrALYAMLABA GOBB . D la ·ı · ..... L ., • ,.., 
Japon zaferlerlnl Pflrl1orlar. ....ı djlpnan ~· tayyarelerind~ bm- tonluk bir dilfman sarnıç gemisi batını- Slnppura kup Japon.. tehllk~. ~- Roma, 20 (.i\.A) - ~ tebliii: a ı ı Y• oe111 1 A' an-

2 -- Rusyadald Alman gerilemesidir.. nı dfitWm6ttGr. sınftır. tanM ~ 17 llkUnUncı. bir cllpnan fUcilnuur bala itli 
Bu haberleri de İngiliz ve Amerikan • rutıayan filomm mubanbeye tutuflbut il 
radyo ve gueteJeri, Pasifikteki daha - da 1>eraber meydana ~. önüne aeçmek için Pero, Brailya ve Şlll Parti itam lconwreleri • dllpnlm aıemlleri .sun, bulutlar ,..,... -·-
elverişli duruma karşı kendi baDnm ldlTıUtKi.ER AllASINDA hiWlmetlerine wrdUderl bir notada • nk luıpuftu-. ])Upnnm bir hafif birli. ı.tl"kl, 20 Ol'-1 ,._) - DehlllJe 
oyalamak için kullamyorlar. . MOzADuu;a harp bedeflerinl bl1dlrmlfler ve ADl1o- 6ıf en yer/er il batmhnqtır. Yeldll B. l'lllk 6diü: tehrimiae ..._ 

Almanlar Rusyada hAJA ıeri ~kil- Amerika İngiltere Rusya ve Çin ara- 11bonlara kapılmamalarmı lstemlfler· Bir dileri de Jwara ~. Biç dr. a..- 1dr kaç 10:n kalarak- tetJd,. 
mektedirler; Almanlar bunun kışlamalr sında m~ereler y~pıldıiı ve kuvvetli dir. -• zçiatmm ve huarnmz ohnamlfbP. Utta bUluDac.amt 167lemiftlr. 
için olduğunu ve as1A bir ricat olmadı- bir ihtimale lliSre V8'inltonun bu miba- Amerika ile, Almanyaııuı Avrupadaki Ankara, 20 (AA) _ c. B. P. Buna, :nıomusca mı ifblrlJll ppan torpil 
iuu iddia ediyorlarsa da, fnıilizler ve kerelere sahne olduğu anla .. hyor .. Gö- de~Ietlere brp takip ve. tatbik ettill Gedls, YOIFOt, Bartm, Zafranbolu ... ta:ryarelerimls de dört dUpDan tanu.- T'iirlti ve • l•uı~,. ti-
Amerikah1ar buna inanmıyorlar. İngl- rüşmelerin dört devletin btttt1n ~litikaya lpret .edem bır devlet Uı.e- kongreleri toplammı ve Ebedi Şefin ha- dnl dU§UrmUfWr .. Bir tayyaremb ka- .T T 
Jizlere gore cephe artık diizebniştir ve kuvvet1erinbı-:; elden iduesidlr Mih- ~ yUtUrken cliierlerine teminat ver- tırul ayakta lhtinim dkdtlyJe dzia ;rıptır. caret iıleri 
eğer AlrnanJar biJi geri çekilmekte &ı: vere brp dört demokrat dev~ dalı- diii!'1 sa.termekteclh ve japon)'aıun ela ecfilmiltir. BuDdan IODl'a dl~ 1l:r.e- lılAlll'AYA B'OCUM 
\ram edip gi~rlerse, 10 gUnde~ berı mklılt 81iMnlır. Çüı dört buçuk 8ene- ~uifikte takip ettlli politika bundan rinde aörUtme1e:r ;raphmf ve yeni idare Alman tay'yaft)eri dUıi bir tok defa ~ 
yal)bkJan. iddıal~ suya düşecekti~'.. den beri Japonya ile dövü'6yor. İngiliz- ıbj~NYANJN WD•.EIU heyetleri seçilmlpir, Kongreler llll1t Maltayı bombaJaıqJardir. Bava muha- ~ 20 (Yem Aaır) - Türkiye 

3 - Libyadakı ~ki~. ~r ler Birmanp yolumı kAh kapayarak, Japdn maliye namrmm dtmkü nut- Şefe derin baif•hldarım izhar ettikten rebelerinde ild fnaUis tayyareei dU,U- !mçre ticaret m&laJrereJedne aem ba-
~ ı.n:ketlerın .kendilerme wJc IJAh ~ J...,bın yumuptmaia ça· lfund4ki *1eri dfkbte deter! Nazır, ~ kon~ IOll ~. rillmUpilr. flDda ıehrltn1zde hq1anıJıacaiı haM!r 
elverişli oldugunu iddia etmektedirler- lqmışlardır. Fakat bu. dört devlet ger· . uzak doluda Uze • aldıjı alınmlfbr. 
Bununla beraber AJmanlann ya Akde. iden bir birlik yaparlana, tophyaeak- Ja~~ nne. . -----· · 
nizde ve yahut Afrikada yeni darbelet çe nLL- +n • v~enin belki de 100 sene siirebileceti- .& -•--.. - ..._ -~«! t . lan kuwet çok mWUın oJacaktar . .mgil- nı aoyleml§ ve· .............. in&" .-.,. .. 
~lamakta olduklarını ::ngilJzler varıt taen.Jn 450, Cinin '80, ~iki yüz c - Bu mhdeıedeı zaferin ehemmi- B •• Anlran, 20 (Busml) - Denüıspor 
gor~yorlar f~gihlere ICll'e Rusyada:d miJrGI& yakın ve Anıerikadbı 130 mil- yeti varelır. ltpl altındaki toprakların ugu n AnbraiflcU azvtiwlaki mıç heyecab 
~"k.~il ılesimemJ ". ALl~banad~kı azitizeyetrin~I yon nUWsu vardır. Yani bir milyar 100 biltiln kaynaklannm işletilmesini temin oJmuıtur Deminrpor 1- 2 galip pİm.İftıir. 
aı ot . t. ~en, . 1 Y •.Q v 1

• e milyon nüfus .. Bununla beraber dört etn,)«tliyiL> d81Ji14tiı<. '"' ••ıw•w••""'• ---
daha k~tu bır ıııekıl alabilir. Bwıun iç.n tt.vlet arasında bir işbirliği kurulması- 'Bu miltald, on-seneden beri j'apOnlar MATINELEKDBN trlBAaEN • lı.; I Ad i 
Akdenız veya :Afrlkada Ahnaiılann ye nın da k~~ bir iş'omu.dıiı tabiidir. tarafından her .ifpl edilen yerde tatbik ... llgl ı.Z er ana I• 

ni hareketler yapmaları muhtemeldir.. JAPONYANIN ENDtŞELERl ~ olaıı bir ~. Gerçek- so-" .. ., ME': EN JŞIK mtSON / cJ "/ 
Almanlann Sıcilyada asker top)adıkla- Japon resmi aözcUsi1 ikide bir Rusya- ten japonlar uzak doluda neresini ifg8l J~ • nlEMAN arı yen l er 
n !!Oyleniyor. Bir iddiaya göre d~ dijer mu AnclosaJaonlar tarafından ~- ctmiflene, Japon bankerleri, llUlayicile- -·-
bir kısım Alman kuvvetleri İngiltereye lacajmı söyJlfıor. japanyayı ilgjlilendi- ri, ıacirleri ve battA l;ar artistleri de or., B O Y 'O it M U C t D Adana, 20 (A.A) _ lngiliz futbol ta-
~taarruza hazır1anıyorJar. Fakat bu -ıen diler devı.tle'I de ecnubi Amerika dunun arbsuıdan liderek oraları~ THOMA~ J!Uı::JO/V'an BAS 90LDB: lnmı ve Adana muhteliti arasmda yapıı-
wı iddianm bir manevra olmas da pek devletleridir. Bunlarm bir hsmı hane miirmeie l>af)aı,.ıtlardır. Japon:va senit SPEHCER TRACY =-~kaJ&de amlmt olmUf ve 3 -' 
mubtemeldir Ne zaman fqilteredeki ~ olmakla beraber,. claha mühim ~rini a9ul ajızJudm acıkp asy. MRRAKJ.J VE M"Sndş llAcaALAIU.ıA DOLU llQatı. w ... teleleri- · pı.beaty1e ~· 
kuvntJerm lıwadan ~ ve ~ kmm Amerika'a Qioll bir~ takip Jemekta çek1mni)'or fakat 1nı hareü- 8l'.AN8LAa: 1 - ı-ı -t - 1 .._ ~ llftılll,....., 11 .. ~. •itaftr üboJcıilir aiiit lJ • ~ 
b ceJ)Mlere l&lderihaed Wıia JneıftUO ~tmektearier. j .... ar, lR ..... da tla ._ netice ~ tılMH wmm BD G'Olf il& 8'&11111CmDU&. ..... , ı 1 U- llJl'l ..... w ...... $ 
olunca. ~e muhıemeJ taamalar JalWida llarbe ~ ....... eı•llr. n.ı.~. 

• rumuna vem 


