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~~';"kova meydan muharebesi, Alman 
~ lrı lehinde inkişaf etmekte devam s::· kızıllar, Viaınıa - Briansk çifte 
~ • ıı tnuharebelerinde çok ağır zayi
)~~d~n sonra, düşmanlarını Rus
~ · lbıne ulaşmaktan men için ncv
~ e gayretler sarfediyorlar. Dünya
'1;,;ıı muazzam harp makinesini bütün 
~ İi~I~ \'e en harikalı silfıhlariy)e ken
~ilıı l'ınc. çelmıiş olan Sovyet Rusyanın, 
illiiı1ı; e e~ıne tesadüf edilnıiyen böyle 
~ ş .. bır sava.,ta birden ~ökıniyerek 
it ;""cadelede devanı amıini muhalaf
~ • lneı;i, bu harbin hakikaten şaşıla
ıı.~ 511°"-lanndan biridir. Bu suretle, 
'- ) •!lor Birliğinin iç bünyesi hakkm
ııı.).:!'_ılıın ban tahminlerin isabetslıliği 
itli;......., çıkmıştır. Zira. ıstırabın bu 
llııUı.~'· felaketlerin bu derecesine, bir 
>lıı~· ancak çelikten maneviyata sahip 
~.~ laman t!'hammül edebilir. Dik
llıiU •kler zaferden zafere koşarken 
~İli,~eti kolaylıkla sevk ve idare ede
~~lıw' Fakat hezimet giinlerinde bir 
tı,,1 •rliiğün ~ökmemesi, onun kendi 
~larltıda. diıvasına inanmış sayısız ta
'ııı ·llt7r bulmasına bağlıdır. Rusyada 

Yeni başvekil "Asya Almanlar yarım mil

ıı, e ı:öriilen şey de budur. 
~:thilir ki, mücadelenin sin1di~·e 
~. devam eden •aOıası asıl Rus top
~lllt~da cereyan etnıi~tir. Rmlar, bu 
' ~mağlubiyetin başka mağliıhi)·et
ıı, ~ lıememiyrceğini, Rusya yıktlırs: lıoyıınca kazandıkları mevkiin 
4-.,jot Yılalacaltnı 'Ve bir daha büyiik 
)'rtltJ l'olllnü rüyalannda bile göremi
'- iııu'rini anlamışlardır. Harp, Uralla
~llııl~ edene, Rusya, artık kendi 
~-""- dayanamıyacak, asttlardan 
~ ttl~kkümü altında tuttuğu yaban-
lıQ lrdan medet umacaktır. 
~ llıütaJAa dofrudur. Fakat baıbin 
~~asında, neler olacağnıı diişiin-

11. •~ııı_ :taınan erken değil midir? _ 
'';:dilik biHnen şey, Kızılordunun 
~ P~klanndan biisbütün kovulma
'~iyle nevmidane gayretler sar-

1'.;ı .... 
~ ııa~ÜIC göre, Sovyetler, Moskovayı 
!\.-~a olursa olsun miidafaaya ka
'" el'Dıişlerdir. Sovyet hükümet er'lik Ilı lnilhim bir kısmı ve kor diplo
~ S'-~oSkovadan ayrılmışlardır .. Yal-
-~lin Kremlinde luılmıştır. Ruslar, 
'ı,~ Ondan beri, ikinci defa olarak, 
~ l> "•da tarihlerinin en büyiik sava
.;. rli •ııacaklardır. Bu muazzam şehri, 

Q, düsmantanna teslim etıneğe 
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hayat sahasını vücu
da getireceğiz" <liyor 

-<>---
Tokyo, 18 (AA) - Dömei Ajaımwn 

·bildirdiğine göre yeni japon kabinesi 
kurulmuştur. Kabine yemin töreninden 
sonra saat 17 de ·ilk toplantısını yapacak 
ve pek muht~mel olarak bu toplantı 
sonunda siyasi bir bey'enat neşredilc
cektir. 

Tokyo, 18 (AA) - Gayri re&mi ha
bsrlere göre yedi japon kabinesinin 

- SO'\'U 3 tİNCC !'\; ··'- ·::ı; :: ~ 

Yeni Hariciye Nazırı AmiTal Togo 

··--------------
Türk - Alman Ticareti 

Yeni anlaşıranın metni 
dün tebli~ edilmiştir 

' .... ~.k 

yon t~lefat ver
mişlerdir 
--o---

Londra, 18 (AA) - Deyli Ekspres 
gazetesi Almanlann biç bir istikamette 
Kremline seksen kilometre yaklıışnuş 
olınadıl<larıru yazıyor. Bu gazeteye göre 
Almanların karşılaştıkları güçlükler her 
gün daha ziyade artmaktadır. 

Ay başından beri Almanlar Moskova 
meydan mubarebesi«ıde yarım milyon 
telefat vermişlerdir. 

Moskova, 18 (A.A) - Pravda gaze
tesi yazıyor : Dün Viazmada bütün gün 
şiddetli muharebeler olmuştur. Ruslar 
başlıca kesimlerde mevkilerini muhafa
za etmişler ve mukabil taarruzlar yap
mışlardır. 

Rus ccphesinin yarıldJğı noktalarda 
vaziyet vehametini muhafaza etmekte 
ise de Rus mukavemetinin muvaffak 
olacai\ı hakkındaki itimat gittikçe art
maktadır. (SONU 2 İNCİ SAHİFEDE) 

Moskovada işçi
ler askerlik ta

limi yapı yor 

Fabrikalar çalışıyor, 
sinemalar hala açık 

Rus başşehri düşman· 
la karşılaşmıya ha· 

zır/anmıştır 

Tokyo, 18 (A.A) - Japon Hariciye 
Nezareti, henüz Moskovada bulunan ja
pon elçilik erkfiniyle bir kaç japona ka
bil olduğu kadar çabuk Moskovadan 
ayrılmaları için talimat vermiştir. 

Japon büyük elçisi Moskovadan ha
reket etmiştir. 

Londra, 18 (AA) - Taymisin Stok
holm muhabiri bildiriyor : 

- SONU 3 tlNcO SAHİFEDE -
.._>tı ı, 1Ye - Almanya icaret anlaşması- --··-----------
;''1-r tıı ınetni dün oehrimizdeki aıaka- .. !l"l~~~IJllllllllll!'!'llll'!'!llfllll'!l!ll!!!llll"lll!'l!!••!'lllll!!'!!l'lll!llll!lll!)ll~911!111!1fllf!!!llll'.I 
ttıı lı~· t~bliğ ed~tir. Çok ehemmi
~tU" ukunıJeıi ihtiva eden bu anla§ma 
lı.ü,, A~ mana itibaıiyle çok şümullü
!, 'İJ\t• •oyanın harba dahil oldu~ 
1 ~ -"l Oonıa bu mcmıekcılc akdedı
tr~tıi "ttna]arın ihtiyaca en çok cevap 
"ı.~t•d· u anlaşma olacağı ümit edil
i "' ır. 
~t ihtin geldiği için dün bir çok tüccar-
~t"t ta~~tçılar birliğine ve mıntaka ti
ıİ·~ b l>ıudür]üğüne müıacaatta buluna-
"~alllt hususta mallimat istcmi~lerdir. 

~\),'" ~erin başlayabilmesi bu metnin 
"' lfı.ı,i~k ~dar geçecek bir kaç gün son-

.<\0ı un olabilecektir. 
~\t._dftrıan1n eoı;a!'lı ~u noktafla toplan .. 
'rfll. ır: 

'~~:inden önce munkazi olan ticaret 
b iki ı,~ının ıuhuna uygun olarak ve 
q 4rıq;ı Ukümet. Avıupa harbının patlak 
~<ı.ıl\ : .. da?a geniş esaslara müstenit. 
'tlır, ~~lı bir ticari anlaşma yapmış
f tı.l'art aksat Türk piyasalarının Al
t~il\ ;ın temin rmek istediği malları 
1>a,,.le. ttlllC"k v,. Alman piyasalarının ih
' llı.:a tırH\ cevap vermektir. 
~'_llit.t ~en~ anlaşmanın gayet normal 
>~l !'?\ 1thıJind,. yürüyebileceğine . ka
~''•~ •vcuttur. Daha şimdiden Alman-
• 'rııl•k"'•I cdp eylcbcmck üzere iki 

111 "'d·ı ~t tüc~arları arasında tema" te:-
1 tniıtir, 

' 9()111\ı 2 İNCi SAHİFEDE -

• 
r 1 Almanlara göre 

·-

Viazmaha 
hı d dün 
bitıiıi tir 

Sekiz ordudan ibaret 
Tiınoçeııko ordular 
gı·ubu imha f'dildi 

Berlin, 18 (AA) - Alman hususi teb
liği : 

Briansk ve Vjazma meydan muhare
beleri muzafferane bir surette bltn:riştir. 
Mareşal Fon Bokon emrindeki Alman 

- SONU 4 tlNCtl SAHİF'EDE -

Gencrol PPten t:'e Veyga·nd 

Vişi kahinPsi <lün 
toplaııtısınl yaptı 

tzlan.dada ta1111cı~e muharebesinde 
detıriye 17~zen f>i,. Amerikan 17emiri 

YENİ BtR HADtSE 

Bir Amerikan 
muhribi daha 

babrıldı 

Amerikan donanmesı 
intikama ddvet 

ediliyor 

Ticaret gemilerinin tes
lihl kabal edildi.. 

Vaşington, 18 (A.A) - Ama-ika bah
riye nezareti bildiriyor : 

Kearney torpido muhribi İzlandanın 
350 mil cenup batısında devriye gezdiği 
sırada, bu sabah torpillenmiştir. HAdi
seyi bildiren telgrafta, insan zayiatı 
mevcut olduğu hakkında hiç bir lray:ıt 
Yoktur. Kearney hasara railtnen, kendi 
YBSJtalariyle yoluna devam edebilmiştir. 
En yeni Amerikan torpido muhriplerin
den biri olan Kearney 1630 tonluktur. 

5 pusluk toplan vardır. İnşası geçen 
sene bitmiştir. HAdise Gereer Amerikan 
torpido muhribinin hücuma uğradıiı 
bölgede vuku bulmuştur. 

- SONU Z İNCİ SAHİFEDE -

o 

1 1 Sovyetl~re •• gorc 

Batıda harp 
çok şiddet 

buldu 
Kızıl donnnma Ode· 
sadaki kıtaatı başka 

yerlere taşıdı 

Moskova, 18 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği: 17 • 18 Birinciteştin ge
cesi kıtalarınuz bütün cephe boyunc~ 
dilşmanla çarpl§llllŞlardır, Muharebeler 
bilhassa cephenin batı istikametındıı 
şiddetli olmU§tur. 

Moskova, 18 (A.A) - Dün akşamki 

- SONU :ı tlNCtl SAHİFEDE -

Tl!Tk edilen bir Rıı..s kıuıabıısm.ın 
aldığı harap 1>ıı.ri11et 

. 

Fransada kaba
hat viiklete
cek kimseler Reis kim olacak? 

aranıvor 

Ş - Dr. Behçet Uzdan açılacak boşlu .. 
imdi ye kadar 30 bin .., k• . d ld .., b ıı• d .., •1 kişi mahkum edildi gu ımın o uracagı e ı egı •• 
V.işi, 18 (A.A) - Amiral Darlan Pa

riste ve Brotanyde yaptığı teftiş gezi.. 
sinden dönnı'llştür. 

Amiral devlet reisine raporunu ver
miştir. 

- SONU 3 tlNCtl SAHİFEDE -

Uzun senelerden beri İzmir belediye 
reisliğini bilyük bir muvaffakıyetle ba
pran reis Dr. Behçet Uzun C. R Parti
al riyaset divanınca Denizli mebusluğu
na namzet gösterilmesi, dlln lzmirde en 
çok konuşulan bir mevzu !dl. 

Dokuz 

''Babamı 
gözümle 

\Taşındaki Kız 

annem boğdu 
gördüm,, · ded~ 

Dün öi]e vakti ağllceza mahkemesin
de çok feci bir cinayetin muhaJı:emesine 
baş]~. Bu dllvada dokuz yaşında 
bir kız çocuğu, suçlu sandalyesinde otu
ran annesi aleyhinde şabadette bulun
muş ve bu şahadet sırasında müessir 
sahneler geçmiştir. 

H5dise Çeşme kazasının Ovacık kö
yünde geçmiş ve Bn. Vecahet adında 
gen.ç bir kadın, Aş:kı Ali, diğer adJ Ha
sanla birleşerek kocasını iple boğmuş
tur. 
Ağırceza heyeti salona geldikten son

ra arkasına siyah bir elbise giymiş bu
lunan bayan V ecalıet, yanında Ali - Ha
san bulunduğu halde suçlu mevkiini iş
gal etmişlerdir. Her iki suçlunun ifa
deleri tesbit edilmiş ve ikisi de Mdise 
tafsilAtını tevilen ve biribirine uygun 
ı.lara.k anlatmışlardır. 

Sıra maktul Halitin ve siyahlı kadJ
nın kızı olan dokuz yaşındaki Haticeye 
gelmişti. Bu çocuk babasının öldürül
mesi ve annesinin 8llçlu bulunduğu bu 
davanın en kuvvetli şahidi idi. Eğer is
terse, suçlu sandalyesinde oturan annetii 
leh veya aleyhine şehadetten çekinebi
lirdi Fakat çocuk şahit olmağı kabul 
~u. 

Küçillı: kız solgun ·ve neşesiz çehresi
le bir gölge kadar sessiz sa!Ona girdi 
ve şahit yerinde durdu. Reis sordu: 

- Kwm, bu senin annen mi? 

• SONV 2 lNd SAldn:DE • 

Dr. Behçet Uzun tzmirdeki vazifesi 
!>aşından aynlınasının uyandırdığı tel,,.. 
sür. ne kadar büyük ve umiun! ise, teş
rii hayata atılması memleket için o ka· 
dar büyük bir kazanç sayılmaktadır. 
Kendisinin çi7.diği yol bu mell'kii lstih
JM edecekler için bir nümune ve enerji 
kaynağı olacaktır. 

Dr. Behçet Uz dün de her zaman 
olduğu gibi erkenden şehirde bir çok 
yerleri teftiş ~. vazifesi başında bul
madığı bazı belediye zabıta memurları
nı tecziye etmiş, vazifesini başaran bir 
memuru takdir ve taltif etmiştir. 

Belediye reisi, şehir meclisinin ikinci 
teşrin toplantısında okunacak riya.sei 
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AKJKA 
---·-······· 
General Vavel 

Kafkasyada bir üs 
zinciri meydana 

getiriyor 
---0--

Londra, 18 (A.A) ___: Daily Ekspres 
gazetesi cGeneral Vavel Kafkasyada bir 
üs zinciri vücuda getirmiştin serlevhası 
altında yazdığı bir a•keri makalede di· 
yor ki: 

Hint başkumandanının emri altında 
bir milyon asker vardır. General Vavel 
tranın şimalinde, Kafkasyada · bir Us 
zinciri vücuda getirmektedir. Rusların 
dağlara çekilmeleri muhtemel değildir. 
Fakat böyle bir şey olursa Ruslar Gür
cistanın petrol kuyularını himaye için 
yeni üslere dayanacaklardır. 
Almanların nihai hedeflerini teşkil 

eden Astragan ve T'ıflisten başka di[!er 
küçük merkezler de süratle asker! me"" 
kezler haline sokulmaktadır 

~~~----= ---
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Türk . Alman ticareti Yeni bir hadise 

- BAŞTARAFI iiNc1 SAHİFEDE - - HAŞTAUAFI ılNct St\UİFEOE . 
Anlaşma mucibince, ihracat emtea- Bahriye nazın a1bftY Knoks, KeMne- E Rusy 

Harbı mızdan ihracına müsaade edilenlerin yin torpillendiğini tclPfonla .B. Ruıveltc a tamammı Almanyaya ihraç cdebilece- 1 bildi.rmişti.r. 
ğiz. Buna mukabil Almanynnın ılmdiye Ruzvclt bu hnbcri bu , tıbah ,lliıyd 
kadar başka memleketlere aatmadığı oarktaki ikametgahına g~Jgikten li~ da· 
bazı mallar da memleketimize ithal kik:ı sonra almışlır. 

Yeni ce~a evi p k ve dokum tipleri 
edilecektir. Ruzvelt, gazetecilerle hlldiseyi mufas-

Yine memleketimizden dış memle- sal surette görüşmekten imtina ctrni tir. Ta e bKlıı..... ray ırı Kat'i saf a 
Za ned· di"i 
I~ adar yakın 
Görünmiyor 

kctlerc ihracı serbest bulunan bazı mal- '~ ~ • 
lar da Almanya ile Alman işgali altın- Vaşington, 18 (A.A) - Salahiyetli o umalarıruz üç f 

Üzerinden yapılacak 
daki memleketl~re gönderilebileccktir. mahfillerden bild!rildiğine göre, hariçte, 
Bunlann satışı, ümumt ticart taamüle ıPasifık vaziyeti- ismi 'erilen durum 
uyularak ~rbcst dövizle olacaktır. dolayı.siyle bütün Amerikan ticaret \"a-

ern ceza 
evi yapılacak ---- purlan Japon ve Çin sularını terketmek 

Do ._0
., ,,aşındokı" LlZ için emir almışlardır. Bu emir, Pasifikin 

R • , lf diğer noktalannda bulunan tican>t va 

--- purlarına şamn değildfr. Ce'"a 0 v1· "arım hal ılı N ••ıı l "'it • t d lı f 1 f ı · rtF .. "" .,,,. • az" ıs a ıs asyonan a pamu t p el' halı· -o-- . . 
• BASTARAFI 1 NCI SAU EDE - Haydpark, 18 (A.A) - Ruzvclt, Ker- es.• d İN j İ pt: 

Çocuk dalgınlığını muhafaza ederek neyin torpillenme Mdisesinin nçık su- HG> Si a ltında lıfr taJtlfl rapora hazırlanıyor._ - BAŞTARAFJ 1 C SAH Fi'.~ 
döndi.i. Geri sırada oturan annesinin rette Amerikan müdafaa bô1gesinde vu- ltU?Ulaccılıtır.. \".erli .3-kuma ti'plerı'ru'n te,.,bı'li ı"çı'n Ik- ilk Unil d 't'b . . 

1 
h mecbur olurlarsa cnknz Yliuu h ., 

.. U d 1 ] 1 b kt A uu .., g n en ı ı aren yenı tıp er er terkedeceklcri de muhnkknktu'.. ~ 
)'lluz ~:. ... ,., a 8

1
nldoilazarBartbaahta' ıd. nne- ku bulduğunu beyan etmiştir. HüdiSC! Cez_acvlerJ umum mtidiirU B . Baha tisat vckfileti emriyle başlayan çalıpna- yerde esas tutulacaktır. M k bcst hi ·•~ cdiJ;J 

e g"'"'6uze ge E:r. e itn ı.n tees- hnkkında Ruzvelt nz tclilş eseri göster- lnr ilerlemiştir. Bir heyet bu ~l bllyilk p AMUK T1P os ovanın ser şe r ıwn f'. 
türUnU m. eydaruı. vcrme. ınek hususunda.. ~;..+:~. Arı'kruı, vilayet makamının adliye vekfi- b' d'kk 1 k LERf hakkındaki haberlere innnınıyonı~ 

~...... ı· d' d bb ır ı at c yapına tadır. cebri nefıs etmıcce de bır kaç damla goz ıe ı nez ın e yaptığı te"e üs üzerine Türk pamuğunun standardize edil- zıllann h"....r'nc kndnr fa.kip c 
,,,.... Greer vak'aswda oldu"'· gibi bu s~ fzmı'rde "en"ı b'ır cezae•,.;••-urulması ı'ç'ın ncaret odasında faali et g" tere b 1 "b'" ~ yasının dökillmesine mani olamadı Ço- 6

... ' ~ ~ • • ~ Y 00 n u mcsi için yapı an çalışmalar son safha- harp tab ... asına u .. "Olıyan bir sc .. •dit .,.. 
• . fer de korsam nvlamnk için Amerikan tetkiL-t Y"Pln•ctır. AAiı"~e v"'"'ılcti İz- heyet, mıntakamızdakt dokumalann ev- dad k l il ,J " s ,J ,,,.~ cuk· harp mil · lima ·u __ n n.1J .. ~-s H "~ ır. Pamu tip eri Nazi iye gönderi- Bütün bu hudisclcr gösteriyor ki, ':fi" 

· E dedi B dir ge erme ta t verı P vc.rume- mirde yeni ve modem ir cezaevı· ku- safını te.sbit eylemi~_ tiplerini 8'"'"'"1Ş- ı k N z.ill" k ıu... •· ' ·~ - ;vet u annem r1·w· rulıruısı üze • R 1 ,,-··· ere a ı pamu ıs <UJ :ve oretme yetier \11%İyctlerinin fevkal"de vP" 
Rcls _' tfade. verecekmisin? 

11{: 50 ;~;.. nne, uzve t şu re- rulmac;mi öteden beri arzu etmektedir. tır. Bunlar Uç tiptir. Hazırlanmakta olan çiftli~inde tahlil ettirilm~. rU~bet de- metin~ rağmen teslimiyeti hiç dJjtf' 
_Evet. "·a ı verm~"" : . Ve bunun için de bir plfin hazırlamış- rapor bugünlerde allikalı vekllete gön- recesı, kıvırcık ve ıuun tüylen ve clya- memişlerdir. 
Ve cinayeti şöyle anlattı: - ~manın elin~e bulunan mun- ttr. derileccktir. ~nın uzunluğu b1çUlerek tesbtt edilmiş- Bunun sebebi de nçıktır. . _,M 

_ Biz akşamdan ekmek yedik. Er- U!2.llm emuler bu h!dıse hakkındıı da Evvela yeni cezaevinin şimdiki evlen- Bundan maksat Türkiyedc yerli do- tir. . . . Stalin, Alınany ile bir mil~ 
kence yattık. Bnbam uyudu. Ben ayrı tatbik edilebil~k mahiyettedir. tne daire.si civannda kurulmnsı müna- k"UJUa tiplerini standardize etmektir. Ve- . Çiftlığin ~zırlamı~ ~~d~.ğ~. f.enni tah- ynpmn}'l aklına getiremez. Zira bilir"' 
yahyordum. Annem, kardeşimle birlik- R~elt M~ hakkında . konuştur- sip görülmüşken, böyle bir mliessesenin kaiı:t bü!Uıı ~emlekcte şaınil o~~ak ü~ l!l raporu ticaı·et müdurluğüne gelmiş- böyle bir mntarcke Lcninin eseri ~ 
ıt.e yattığımız yatağımıza geldi. Bir az mak ı~ın gazetecılerin sarfettıklerl gay · şehrin daha tenha bir yerinde kurulma- re tıpleri tayın ed(.-eek ve T~nlnm tır. Bu hafta tekrar t.oplanılacaktır. rejiıniıı kat'i surette inhidamını tfJ 
sonra, bir vesile ile yanımızdan ayrıldı. retler boşa çıkmıştt1r. sı derpiş olunmu~tur. ~~..-'!)""~~~~...O!:.~.~~:)r::ı:ı:ır::ıc~-0""~ edecektir. 

Ben av?etinde uyı..mu~.b~l.unuyo;dum. Vaşington, 18 (A.A) - Mcbusan B. Baha Arıkan bu defa yaptığı tet- E1olenmeksız n Kemalpaşa H_arhin_ son i-•·=~Afları_ndnıı. ıJJİ Vaktın ne kadar geçtiğını tahmin ede- __ 1,_. Amerika ti t ..,.._11 • ·ın kikler sırasında Talebeçayırı civannda ., ·~ 
mem. Gilrliltüler islttim Göğsüme inen ~İAftlı. dırılnıas n dair~ }-e~ın mevcut ve inşaatı yarım kalmış mektep nettt:clcrı çıkarnınk kabildir : _ . ~ 
bir tekme ile uyandım. Bu, can havliyle 51 kabanı etm' tiına nun ay 851

" binasını gezmiş, bunun bir cezaevi ol- ~ 1 - Alnuuılar Timoçcnko o~ 
ç.ırpınan ~abam Halilin tekmesi idi. ıs- nıV~gton, ı:s r(A.A) - Ayandan Pe- mağa elverişli olduğunu tesbit eylem* Karı lıoca hayatı süren- Köylülerinin Haua Ku· ::~=/~ı!t:.! e~e:ı:.1t:U:~ 
tim~r!ı=~rd~~ruara: Babamın boğa- oer Keamey IWdisesi. münasebetiyle tirBunun i.izerine, şimdiki cezaevinin lerJn durumu.. rarnuna teberraı~L dır. • . -" 
:ıına şu kadar (kilçUk kız iki kolunu Amerikan. donanmasını ıntikam almağa 3500 lira sarfiyle yapılacak i1Avei inşaa- Bir çok vatandaşların muafiyet ve ce- Kemıılpaşanın Ören icöyü halkından 2 - Fakat Rus wdulnrına benii1:,~ 
~çarak btr uzuruuk nlsbeti çizdi) bir ip davet etmiştir. . • . tı durdurulmuştur za müeyyedeleri varken evlerune akdini B. Hsan Ali Gebe~ Türk hava kurumu darbe}i indircmcm.i~lrrdir. K ~t'i ,~ 
geçirilmişti. Bir ucundan annem çeki- İnfiratçı Nayf Ruzveltın haricı sıya- Cezaevleri umum mlidürll Ankaraya yaptırmayıp birlbirleıiyle birl~erek ka- şubesine 325 lira Armutludan B. Lütfü ancak diişnuwa silfıhllanm ~ 
yontu. Diğer ucundan bu Ali _ diğer adı seti yüzünden bu gibi Mdiselere al~ıl· 2Vdet etnıi§Ur. VeWetle ıteınas ederek n koca gibi yaşadıkları anlaşılmış ve Okçularlı oğlu 50 lira, Annutlu köylU- darbe olnbiUrdi. 
Hucm _ asılmıştı. Babam can çekişiyor- ması icap etti~inl söylemlştir. bu binanın cezaevi olarak ittihazına ait adliye vekilliği bunun önüne geçilmesi Jeri 300 lira, ören köylnleri 345 lit'8:. devam ettikler' 
au. Vaşington, 18 (AA) - Kearney tor- hımrlıklan yapacak :ve adliye veknletl i~ ne yapılması gerektiğini CUınhuri- Ahmall1 köylilleri 95 lira, Y~itlcr köy~ mevzuubabi 

Annem bana: oido muhribine vaki taarruz hfıd!sesi mimarlarından birinl hmire göndere- Yet müdclelumumilikleriyle valilerden lU1eri de 100 lira tebemlde bulunmuş- J _ Hatta 
- Sus, dedi. Sesini çıkarma, seni de hakkında fikri sorulan hnriclye nazın cektir. Yeni cez.aevl binası 800 kqlyl i> sormuştu. Dahiliye vekilliği de yaptığı Iardır edilebilir iki 

1 boğarım. B. Kordel Hull şu cevabı vermiştir : tiaba kifayet edecek W8atta olacaktır. bir tamimle bu gibi evlenmelerin sıkı ta- Kö;lülerimizin bu teberriilerini mem- harbi bi._ı.. ol vaeakfır _... 
Ali de bana bir tokat vurdu. Annem Bundan evvel denb:altılann faaliycU İcap ederse clvan!ald araziden bir kra- kip edilerek yakalananların cezalandı- nuniyetle kaydederken hava kurumuna 
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'Aliye: hakkında söylemiş olduklarım şu son mı ist.im1i.k edilerek bu binaya i1Ave rılmasını valiliklerden isteıni§tir. devam ~n bu yardım1arın büylik kıy- lus:tnı, n ~·aıun clinde artık bir -" 
-Bunu da boğalım. bizi haber vere- hadLc:eye de teşmil edileb\lir. olunacaktır. ---- metini tebarüz ettirmek isteriz. \'ÜZ :&lWu ka~. • 

cek. dedi. Ali ise: B. Hu11 g~ denizalh hücum- Adliyede tayinler.. - , 5 _ Alman °"dulan Busy .~. ,-;w, ~ 
- Bmıu ben boi.amam. Diğerini bo~ !arını koısanlık hareketi olarak tav&f Valinin t tkikl ri Adliye daim müdürlüğü işle.rinde Çil· Altı ok ko gresi. ıketsD: duram r. s D darbeli~~~ 

auğuma bile pişman oldum. Cevabını etmişti. '·~tı-•-- --L t 1-!!tibl N---11-L r-.-.. ,_ "-L:L-
verdl. v · 18 (A.A) A---..Jft- B ~ nnuı ~• Nt ucuu.ım ~._.. Eşrefpaşa nahiyesi Albok ocak kong- ecye bdıır Jlu.ı..ın """uc o::;:.. 

~ton, - yauuaı• • -o-- ıUçilncii sallı ceza .ınalıkeme.!i ubıt kl- resi dün gece toplanarak yeni idare he- lar. Bugün MoSlrov.a kapıJarmdıı ~, 
~~~ ~ eib~ :;:;:.%~ ~eıu~1!n~~l"g~tecllere şu beya- ezun 1 Eğitınenler, .(ipliiine, üçiineü ulh ceza mahkemesi yetini seçmiştir. Yeni heyete BB. Ktızıru &en kuwetlcr, y rın Km.anda.~ 
Brihçeye fndirdileı. Bir hayvanın Uz&- Geçenlerde hain ve katil denizaltılar gaz meselesi ve ~bıt ~tib_i Hnsmı Fehmi '?ğnııelin tı5- Tanuber, Fahri Mumşen, Ali Şençekl- billerinde ve Urallarda dövii ~ 
ıindeki iki pcte ba .. b:ımı koydular ve tarafından hücum edildiği takdirde bi- Bo ! liye birlııcı ttZa mahkemesı :r.abst ki- çer~ Ziya Et"ııJan ve Şevket On seçil- G - Büyük :zaferlerin / 
1....--'-- bir ~ gotUrdiller d L..- --1 .!-'-'~'- va u.. tipliğ" e, ndliyc emanet dairesi katibi mişlercllr. bir Rusyn devJetiWn ertJk C\" ' .. 
~ ,,~- · rim mfi anm ~uıanmız wınuine "İren l\I tal {.). ~ ikin. • -11. d •-•- D" , .... ı: .. ,.... Aradan bir · vd - "' us a zarı,runıın cı MUn ceza _ - - ınacbğmt söyliyeo on.u1r dllrtı:&fu.' ~ 

saat geçmce aru;em 8
, .et veya gemilerimizi tehdit eden her hangt Vali dün Kmlçullu köy enstitllsilnc mahkemesi zabıt kfiliJ)JWnc, adliye _ ı · bintz ıh al ıkıırıştıw ··~ 

elti Beraberce amcamın evme gıttik. deniz Ustil VCya denlznltı korsanım ba- nU-L e~:f.men kursunu bitiren • ........,;., t .J_-: __ , 1-~~.;.ı•w • d ,:ı.,_.:t Jh • v cnııe 3)' gtW '§.P ~ 
rA-- • Ka-'~ kal"h ·• ~~ & <>'"'"'~ emaue UiUC\:.)J ıw-.. ıgıne c sn,uu;;ı EU BiR ""EB~RR ... ~ d..l:.l1dir R yJll)ll) i 'd Jt .nı.uu:11& amcama. ·~~ •··· .gı., bracağız... Gerhı Md:sesiyle Hitler bey. iki eğitmenin ycnl vazifeleri başına git- ecza mabl cmcSi zabıt katibi Şefik Zi- · .& , ı:;, " ıq;u • • • akUI r 
ara ft bul, dedL Ben bu kadar bUıyo- nelmilel kmıunlnrı ~"C Anahın kanurila- meleri münasebetiyle kendileriyle gö· "'"'"•"' ta·.::-"erı·vıe ndlı"ye "-blig~ h•c m•- Tüccar ve mUtea.bhit B. Niyazi Erso1" sakınılmnz bır .. ydır •. !Fakat Y 
nım. ".......a ,,ıııı " w: - "' Polis ılibjdesinin etrafını bir teberri1 oJ- hMlse olnrıtk ~orüomı~~·. .. ,. J ~ kum ve1 blklmli- nnı fstihfaf ettiğini bir daha ispat ctın1ş rUşmüş ~·c bir hitabede bulunanlk mu- unı Ethem .Eligözün asli vnillesine m8k . d atın --'-

10 
7 _ Vekayhn gıdişj goı ~ 

s:-"'... -'- evld ~ ceifasodergu "-·- ohıyor.. vnffakıyet dil miştir. Bu t;ğilmcnlcr Ay- adliye dnire müdürlüğü il!ivelen :veril- Üzet'e muntazam u~ yı:;rnü.U.? tutulmak -·" Je ·· .. ınüzdeld ilo4 ~-~ wıı;;uu'<i 0 ugll 0AWJUDC8 d .M ğl f _ __ , . _.;ıJA fuı~-L! 11_.. V9 burada umumJ bir çeşme liıışa ettir- _., ... y OIUI r lı/I 
arada btlyiik mfibayenetler bulunduğu VJıN- ın. u . 8 v~. :wmr '"''.u1e ~ :noy- mck suretiyle ıfn)in edilmiştir. ~- Kendimnl bu hayırseve~Uğinden siminde Bnsy rbin devanı~ 
eıılaıddı- Reis 1tnçük 1arm nar.arı dik- Moslıoı·a mey.dan ıerde :--82!1 .. e goreceklerdir. . --- do,- tebrik ~em. ı11ı1 Ç'~ Alman orc1u11u:nun b yjik ~ 
btlnl cetbettl Küçük kız: . ~ali bilahare Born~ya gıderek !u- Dr. Ceudet Gönenden -:r& J1ll, Bnşyadan ynlamıyata\larınt 

- Bu tfadem doğrudur. O 7.aman an- muharebeıinde rıstik yol inşaabnı gozden geçlrm1ştir.. • +~ ._,. ZABITADA '"0 1bu1 efDıe.k lllmndır, 
mde!l korkarak d.oltnı .. 1 d' Borı:ıon turistik yalunun Cilmhuriyet Jllezuru)'etle J.ZDUnlCD ayrılan mem- Bt a• 

Ş~mdl amcamın yamnday:ım.soJo~e söu:~ .. ,.,, bayramına kadar ikmali için tedbir ıılın- le~et hastnncsl bnş hekimi. Dr. Cevdet ŞEVKET L 
'lü rum. • BAŞTARAFI 1 INct SAHİFEDE • mıştır. Gonenc!en olmayıp Sılıhat mUdOril Dr. fnefı lıtı11g1Uınııt sonu.. _.,._.,........_ 

~els - Annen, babanın sağlığında bu Alman sözcüsü gazetecilere aşağıdaki * Cev~et Sılracoğludur. Yanl~ığı tcshih R . k . .. I acok? 
AU ile gö~~ll idi? beyanatta bulunmuştur: VilAyet makamı, bayram yaklaştığı ederıı. Bergamanın Turanlı oahlyeslno bağlı et• fit O ~, 

_ Evet görilşllrdU. .Moskovanıt\ derhal alm.ması beklen· için :1zmir l'e mUlhakatta seyrUsclcrı te- ~ Y~ ~den AU kansı 60 raşuıda • BAŞTARAn ı tNct s~~ 
Reis - Kızım do~ söylemediğin an- memelidir. Bunun fçin maharetle tnh- min eden bilumum motörlU vasıtaların ,300 OONVM Haüee ~uyu. anı1 kw nttihtannın ;reporumı hazırlamıştır. '.Kendisi 0 ~ 

!~ılıyor Amcandao annenden korkma- kim edilmiş milstabkem noktalan ve petrol ve benzin ihtiyaçlanmn şimdiden FVNDALIK y ANDI oğlu 25 ya:ındak1 Ali, ~ mesele- ;B. M. Mecusmin nsılışmda 1>w~ 
öan doğruyu söyl~. Sen doğru söyle- tans.süpla mUdafaa edilen derin bir bo1- teminini emretmiştir. Bunlara benzin M . Al' v .ı.'l • "ci sinden balta 0e sal ayağuıwm ağır ııru- için raporunun inıattnda buluntı 
~~D •L.J nle belld kabahatli geyi :fethetmek icap edecektir. tcvziln b ln~-·~·- enemenın ı.q": Dlln Y!:81 varın- rette yaralamış ıve topuğunu ~· caktır. ~ 
,nı.eıae.ıı ~ ltDl1 M · ... ,___ l e aş ..... ~wc. da Tntlıburun meVklinde dün saat 14 Y.--1. ,n--.,,.. hastanesind tedavi 81 k - e1 · · 3rti1c P'. 
olur. ~myu söylemeyi tercih et.. Bel- O!kovayı ~tmak içın .nıuıruı so Ayrıca bakkallara da gaz verilecektir. fu d 1 kl d b" ı1c anuı ~~ e - Riy83ete imm c ec~ ~m..Ull' ~ 
ki annen tekrar evinize döner, cenahıııuı Slınriye doğru genişlemesi _ t~ n a 1 ar a ır yan~n .. ~. ~~' ."!0 tına almmıştu-. ~ir. ftels s~ ~ 

Küçük kız doğru söylediğ1nl Jlsrarb :lhmı gelecektir. Bu noktalar haritada bır sa~.t ~evam ederek sondurulmu§tur. Bff' .. .--ıaına ıftddt,se.sf- 3 ıtkincitqrin wı>1antısı gllnU yspıı...-
dd• ederk da·· . . d b 1 d 'L•-"birln alo -rn ü.rse d csafe C. R. P. Baca omlı 300 donüm fundalık yannuıtır. 8...,_. ktir l ıa en tere ut ıçın e u un u- UU' e Y n go n e m y b '-. t 13 d _ !NarlıC!erenln ~uk:an ıma'hallemde Hı· ce · 

...ı:t:..-rd K d' . lan '-•- k ıL!! ,,,_.,, s·ı.:-~... .d d . lıongresı "an·•dı nngına IC eDıye veren Yatın a ğu Z8Jllh;~•u7u u. en ısı l!lOt'U ·uır ço uuy~"'r. ı~a:Tft ,gı en cnur- .y p'H •• Jd Ahmet baklanda muamele ycapılmak- zır adında bir ıadnm çlfte tükngiyle ağır _A 
mlc daha cevap verdikten sonra 'B3lo- yollan merkeı:dedir. MDSkov.anın mu- Bw:anm m halle parU ocak tedır, surette ~. ü.ddeiumumilik İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİiiiff'tl' 
nu terketti. hakkak .sanlzmısından bahsetmek iç1n ko.ngresl B. Oemnl Sipahi oıtunun riya- ıwıw mahallinde tsıbkikata iba$am\Şbı'. 

Mahkeme, baz.ı şahitlerin celbi ve ınil- vakit erkendir. setinde toplanmıştır. 652 ımtnın tştirak B U C A DA 160 1,İRA. PARASDfl Yüksek hlm OlAm bau noJ.taların tenırlrl için Moskova, fdoskova sokak muharebe- ettiği bu toplantı ıQOk harnretll -olmuş, 
başka g'üne talik edilınlşür. ıerı yapmadan düşuıiyeeektir. bir çok dilek ve ihtiyaçlar üzerinde .du- YANGIN BAŞLANGICI ÇAL LAR.. 
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O kara habe!'i ~ldığım v.akit beynim- O, genç eve dinç koll:ıriyle beni sarn-
den \rurulmuşa döndüm. Kocam ıbir oto- ıak cesaret vermeğe u~: 
mobil kazasına kw·ban gitmişti. Bundan - Bu kadar yeis içinde, iböyle -bitkin 
sonra ya~ınak bana lıaramdı. Y.emck. bir hale ıdüşmene Erol aa razı değildir. 
ıçmek. uyumak. hare.kc.t etmelc benim Onun ıiste<ilği ~ olmağa ç-alış. ona la
jçin manası kıılm:ımış şeyler olmll§tu. rik olınağa gay.ret ıet. 
. KardeşiD?' 'l'ezeı bu ilk matem günle- Fakat ben, ;c:cı gözyaş.lan dökerek, 

rıınCle benı yalnız bırakmadı. Denldi- ıh~ :aym eyi ıtehar ediyorum: 
den hlkara'k )'anıma geldi. :Ben tama- - Ah, ı1W J5elle. •• Yalntt bir sene... 
miyle bir insan J>açtıv:rıwn.a dönmüş- - E Jakat ne harikalı sene Ncs-
tüm. His: bir feyle meşgul ıalmağa ıhcvc- rin! Düşün ki, bir yıl saadeti doya dcıya 
.sim Ye dernıanun kalmamıştı. :Erol .ile ta1duı. Şimdi .de .hiG almaz.sa bwıun si
ıtam :bir Aşk yuvası .gibi döşettiğimiz Ln.mez hatırası .kalıyoı:. 
yuvamızda yalnız kalınca ölmek ve ona Fakat ben bu tesellileri .r~dediy.ar-
kavuşmaktan başka bir isteğim kalma- duın: 
mıştı. Bunu kardeşıme de söyledim. - Benim halimi anlayamazsın, Tezer! 

rulmıq ıve &mılmt lhashlha1Jer o.1muştur. Bueanın ıa ağı mahallesinde ıÇamııltı Çamaltı tuzlasında çalışan Afyonlu 
Yeni idare heyetine BB . .Eyjp Son. Ds- mevkiinde İbrahimin evinden yangın Ahmet oğlu Mevludun para c;a:ıtasın~a 

man Süner, Hasan Ergin, Kadri Özden, çıkmış ve .söndtirillroU tür. Zarar cUz'i- bulunan 160 lirasının çalındığı iddıa 
Ahmet Dölen scçilmi§tir. dir. Bu ev sigortasızclL. edi.lmlştir. Tnhkikat yapılıyor. 
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Ehliyetoameliler 
sevkedilecek >i 

1ZMiR ASKERL1K ŞUBESİ S 
KANLIGINDAN: ı.-.! 

Geçen sene ve daha evvelki se~e "tt( 
mektebi ikmal .eden yliksdı: ehlı>'e~ 
meliler yedek subay okuluna s~j( 

1
".;I_ 

mek üzere 21/ 10.'941 Salı glinU 1-; Yıerli Askerlik şubesinde haDr bıt 
caklardır. eti 

Gclmeycnler hakkında kanunuıı 
hükmü tatbik edilecektir. 

~~---------------~ . . . . . _,. . . 
Nİl.-Y !... ~ 

e kadar .azap çekUğiiıii anlaman iiç:lnl lbir nevi marazl ı.w.'k buldum. Yatağı ya- D~er bir ge]4inde Tez.er, beni görün- ECZACJ ,KEMAL .K. Al'~~ 
Ra.mihle evlenipte bir ene ~de ıanu mnda diz çOKerek meyus -ve 'limitsiz çe, sitenlkir bir tavurla başını salladı: !iP" .. 
ka,ibe:lmen ilhım:! bir sesle ıonun .ismini Ç<ığırdım. Blitiln - Bu !halin .sana ne .kadar az yanışı- Rakıun. miktar ve adedin en 1 -;J'. 

Tezer :üç gün 'beııim :y.ammih ıkaldL ıvarlığıı:n onun Refknt <Ve .muhabbetini ve yor, ab1acığım! Seni dalına dünyanın en mertebelerinden birini ifade eaı:;, iı:-' 
Sonra,, bir fabrikada Daktilo ı<>larak tatlı bessÜmünU hatırlatıyordu. metanetli kızı telakki <?tmiştim; :iyice yon hepimizin nğzında senede rv1 ~ 
çalıştığı Denizliy döndü. i8en ev1enipte !Kalbim parça parça olmuştu, artık ya- !hatırlıyorum, baba öldüğü vakit ve ruı- defa söylenen bir Jtditned.ir. 1
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bcilun mimarlik e.ttjğl Nazillide y.erl~ ı;tyanıazdım. Artık :hayat !benim :iGlo neyi öyle apansız kaybettiğimiz z:ı:man, milyoner züğürdl.in çenesi~i yorııııP'1 
1.iğim zaman, fabtikada'ki qlıril Tezere .elemden 1bşş'kn lbir ;şey olmıyacnktı. sen benden daha faz.la m_etaı:et g~ster- sözdür. Geçen 1914 harbınden ıı.tf'j, 
l.ırnkmıştun. Komşularımın ht.',PSİ dikkat :ve n~a- ıniştin. Yalnız ba~ına benı ibU~UttUn v~ Alman bil§ kum.enBaru olan ~ ~ 
Komşum Edibe ihnnım halime acıya- 1!.et gösteriyor, her nkşam :beni ziyaret mektebe dwam edebUınem içın, geceyı Hinderburg, Mıı.zorya bat~1ı1' jiııı' 

rak !bana ,)'Dldzjhk teklifinde ibıiluodu: ederek avutm:ığa ~yorlardı. K~di gündüze ikatarak çalışıyordun mlitcma- on bin esir aldığı vakit, on bın Jct. .,_,,~ 
-~ :Sizi ibıra'lop gltmEte evlerine ıde davet ediyorlaniı. Fn'kat diyen .maziye saplanıp kalacağına bir az akıllan durdurmuıı, bir defo ~.u 1'~~; 

mecbur kalınası çok yBZik! Fakat ıister- bende ka'bıil edecek ıhal yo'ktu. da istik~U dü~ün. . esir a~ınması ba~ d~ndürüc~: .~oı: cJGf",. 
seniz kwın !Feriha eecleri siziı:lle yat- Bir gün Edibe hanını &o1un elbise- - Benım Jçın artık istikbıil yoktur. tıcı hir JCY olundugunda buturı ı.ıaf'Jt 
mağa ıgelsln. lerini ıfır.çriladığim ibir ~da odama gir- Erol he.nim bUtlin ;stikbalim, bUtUn ha- ittifak etmişti. Bugün yaral~. ı:ı P' 

- .Hay.ır, ek'kllr tederiın. onu ra- ımi§tl. yatımdı. Sen nnlııyrunazsın... ölü miktan binletle ifade ed~kr.0r. 
1
, 

hatsız oetmek ıiistemem. Zaten ::ne .a.e 01- - Bu elbiseler.i ıni,Çln 'tutuyor sunuz1 - Yanılıycrsun Nesrin, :senin de bir du. orta1ıkta blr milyondur gıd ~ıı"ri!ı' 
~ :y.a1mz ka1mağa ıalışmalı değil ımi- diye sordu. istikbalin ıvnr. Şnirin dediği gibi! cAlem Hani ya bir hiktıye vardır,. .' '/ , 
y.im ! Onlan mu'bafauı etmek niyetinde ol- yine ol filem, devran yine <Ol devran!• Y eniçf'ri nğaaı geceleyin vnkıttiı :ııı ol' 

Tezer.in gitmeSi.nden odetA memnun duğumu :söyledim. He.r ıfelakatc ırai'Illen hayat seyrine <le- 'S-tkan bir muscviyi yakalamış, ~. ~~ 
dlduğumu ona ınası1 söyleyeyim! Ko- - ISa'kın yapma, kızenğwm. .Bnna vnm eder. Sen de bir az kunılclruı, çık rak buna 500 sopa vurun de_"11 .ı:tı~ 
canila iben, 'bir komodinle yr-.ılınış ;ikb: ıinan! lstırabınw daima n~terlcmekten dolaş, gcyin... nn dehşeti karşısında musevı. >111ı. ~ 
kazyo'lnlarda ;y.ı:ıtarclık. ır~ Ero1un ıbnş'kn bir şeye ynramuz bu. Muhabbetle yantiklarımı okşayarak ağasına, ağam de~i! ~f edehset h 

1 
~ 

yatağına ;&eç~ti e bu 1bana de:ttı .mu- lBu elbiseler~ soğuktan ıf.itreyen bir ilave etti: ya dayak yememışsınız ~eya dofl ~ 
kaddesatn bir tccnvUz gibi geliyordu. :zavallıya ver~bilecWml biliyordum. Fn- - ~avi ,göil~~ ve sanş~ saçl~n~la bilmiyorsunuz. Bur.~n mıly:ll'lr oİ ':J! 
0.nu lkot:amın yerinde örmekle ıstırap rkat buna gönlüm :ırmıyordu. On1an, :ncf'ıs bır gmelliğın var haydi bent dın· vuranlann hesap bılen adııfl rocn t.J' 
~ordum. kocamın beni evimize götürdüğü gün· le, bir az çık .(!olaş... dur ki işe dehıet veriyor. e bıt~ 

1I'ezerln re'ke1.inden .sonra ralnız elen hm ikendi clblselerimin de bulun- .Ben infialimi gizleyemedim: insanlık üzerinden şu iifetl ~ 
kaldığım ilk a~am, ıstırabıma.dalmakta duğu dol

1

aba astım. - B t TM E D t - dırsm fımin, milyonlıırca urnıtı··· 



!lln111nn11mııııımnmmıınımmumnmııımmıırmnnmumnnıınm11mmummaamnr: 1 Japon kahineaini ge• Viıi lıQbine•i dün top-l 

1 B D 1 K 1 neral Togo lıurdu lantısını yaptı 
1 

eş am a an -'== - BASTAJıAn 1 tNd SA.BİFEDE. • RASTARAFI l tNct SARIF'EDE. t}Z'OM 

Borsa 
esaslı az.idı şunlardır: Bugün yapılacak nazırlar toplantısına 498 Albayrak 

;: _ General Togo: Başvekil, Harbiye ve General Veygand da iştirak edecekti!'. 206 M. K~çı ; l -·-• • - • - ' • · --·--• ·-• • "1 :i Dahiliye Nazırı. Toplantıda Riyom suç1u1annın Portale 251 S. Süleymanoviç •ııu•wuma ·.;,;rı,...,. Betelıtl..._ JlaCePfgl """"'"mıiı Amini Togo cSabık Berlin ve Mosko- kalesine gönderilecekleri gün tarihi tes- 195 S. Goaıel 
~ _ •• ~:::. _ -·-·- -·-~-:_ • - -·-·•••• va büyük elçisi> Hariciye Nazırı. bit edilecektir. 138 j. Koben 

YAZAN: FREDRbc DAVİS Amiral Şimado Bahriye Nazırı. Tuloz harp divanı 25 komunist hak- 93 K. Taner 
Okimarikaya Maliye Nazırı. kında bir seneden 15 seneye kadar ha- 55 M. H. Nazlı 

..... ;e•u bı. -k'ıfvlll •'-aSI IÖZIB'lld llddetle Kişi sabık Nazır muavini Ticaret ve pis cezalan vermiştir. MahkQmların 55 İnan şirketi 
it .. _:_ - · ua ~ --.r rcl Endüstri Nazın. hepsi yabancıdır. 41 j. B. Elyezer 
~ftn'clı, oda kapısında yabancılar Va '-• Amiral Kanterajima Münakalat Na- Nevyork, 18 (A.A) - Fransada Blum 35 Betino Gabay 

••• JQ _ zırı. hUkUmetinin eski Nazın Piyerkot Ma- 25 Mustafa Şeker 
Tokyo, 18 (A.A) - Yeni kabinenin re§Bl Petenin Hiyom mahkemesine baş- 24 B. S. A1azraki 

- a.bengut. dedi bu fıalleri banaıaderimi ben muhafaza edeyim. Çünkü ilk toplantısından sonra Başvekil Gene- !andığını bildiren nutkuna cevap vere- 23 F. Solari ~eder misin? .. ~ yaptıklarm hep bunlar. k~anet ka~ilinden?i~. Fakat, ral Togo japon siyasetinin nazım esas- rek demiştir ki: 23 Edvin Kohen 
·~ hareketler!... sefere -~~~~ edd~~e~~-~~1~s~nın dhe k~- larını şöyle hilllsa etmiştir. !§in doğrusu, Vi~i hükUmetinln ka- 21 S. ErtuJrul 
-...a..ı.n ._.bir ~ .. til old--1D1ı i uİA _.,ı ınm: ep~ Çin ihtilafını muvaffakıyetle bitirmek bahat yilkletecek kimselere ihtiyacı 12 Riza ilıracat ~ Paket seni b --~n çağırd:- sadece Bruks hariç olmak üzere heps ~üyük A3ya hayat sahasını vücuda ge- vardır. Şimalt Afrikada mücadeleye de- 5 Y. t TalAt 

.... ...,_ uraya ne ı el• katillerden hiç birisi artık uyatta tirmek ve bu suretle dünya sulhunun vam etmemek ve Fransayı F~i.stlere 1700 YekO:n 
~ k cf~~:· 1 sözl · dı.ay değildir. Şu anda bize meçhul olan jak tesisine yardım etmek, hariçte Mih\•er teslim etmekle işledikleri çifte hatayı 9

51
01 Eskl yek& 

~ b~-ısı:.ı 5;i enen :rindekİ Danhaymın katillerinin kim olduğu de- dHletleriyle mUnasebetleri takviye et- bunlar hiç bir :zaman hakh göstererni-
96801 

Umumt yekihı S ~ e -~ Buda he iildir! mek, dahilcle harp nıakinesini kuvvet- yeceklerdir. Fnn.u ve dilnya hakikati N ~~· . n ya~ ~- - Şu halde? Şu halde? rru:çhtil olan lendirmek ve bütiln 'kuvvetleri seferber öğrendiği zaman Demokrasi şeflerinin o. 
~ diktlmJştl. Nihayet sabrede.mi- kimdir) etmek. ıne.suliyetleri uzun senelerden beri No. 

..... İl: Rabengat omuzlannı kaldırdı. Ve: General sözlerine §Öyle devam etmiş- Fransada cUmhuriyetln katlini hazırla- No. 
~ ı;:rnm ilzerlnde bu ne miloaae- - Meçh61 olan cani bot durmıyacak.- tir. B\itUn japon milleti bu esaslarla mış olan bu adamlann mesuliyetleri ya- No. 

45 50 
4' T5 
36 
45 50 
44 
45 50 
4" 50 
46 
49 
49 
« 50 
50 
44 
46 
46 
51 
49 50 

o 

KARŞIYAKA 
M&KBUU KEBARE 
Biçili • Dikiş "e ••pim 

50 ~lçek yurda 
45 Blrbuçuk aydanberi İstanbulda moda 
51 Uzerinde tetkiklerini yapıp bir çok ye-
48 25 :uilikler elde eden yurd müdürii hmire 
49 avdet etmiştir. Sanat Aleminde sonsuz 
51 bir zevk ile çalışan MAKBULE KEBA-
50 RE talebesini bQyUk bir itina ile yetiş-
50 tirmekte beş ay gibi kısa hir zamanda 
Sl maarif müdüriüğünden mu.c;addak di~ 
50 50 loma vererek mezun etmektedir. Kıt 
44 50 deıvresi için byıt muamelesi her gtta 
50 sabahleyin saat 10 - 12 ye kadar yurtta 
44 yapılmaktadır. Alınacak talebe adedi 
46 az oldujundan ilk mUracaatlar tercih 
41 edilecektir. 
51 ADR!5 : Ka11ıyaka Yemişçi paşa 
49 50 sokak No. 5 

43 50 
44 50 
45 50 
49 
53 

18, ır. 28 ey 5, 12, 19 tee 

Birinci llDlf mHteh- Delster 
De ....... "-"P•,,. 

~ k.dı~~::.'!,, ~:: 'bT; tir.On. teber faaliyette göreceğiz mUtabakatlni bildirirse japonyanın gaye- 1\U'lda pek uyıf kalacaktır. No. 
....,~ı.• dedL n......1ıa lerini güçleştirmesine kimsentn mani NevYorit. 18 (AA) - 'Onayted Pres 

282 
-·-• 

17 50 24 :-..ur. V9Ul- olamıyaca~ bnlim. Bütün milletin V~iden istihbar ediyor: ötrendiiine gö.. r wwge 
aUJenk : -Rol:teagat-, Mn ~k ıeyler hiliyor- itimadı ve gayretiyle milli emniyet ve re yeni kanun Ha.Siyi hu.ırlayacak olan 199 Oto 'lnktor 17 22 

~ ~ olacak Jrtm.,.. "' sanıda ..... Ben gldiyoram, fakat alacağn ol !'( Fahın teminine muvaffakıyet hlsıl heyet Fraosada cilmhuriyet §eklin.in 92 Hayım Levi 16 25 50 

8 
9 

10 
11 

INcbt 

CUt ve Tenaslll ,,_,.hlfatn " 
ELBKmlK TBDA Vb:.at 

Bhind Beyler Sont. No. U.. lantt 
Elhamnt Sineması artasnd8 .. -.... 
tan aksama kadar butalanm bllal 
eder •• 

11ııııııı.:...:°""1lnmu ~r, be1kU Diy• ..... Cöreeeğlz e'Jl,etf olacağına eminhn. muhafazasını teıcih e~tir. ÇUnkU 88 Hakkı Veral 16 50 18 75 
"i:!.!'ftl Hakikati l>ena .öylersen. 0 kadar da- Bu beyanat yeni hUkUmetin programı Fransız milletinin ekseriyeti Diktat~ 77 İncir T. A. Ş. 23 25 
~ 4lıldıekti6a llllıertııııııd -""'· ha gÜzel hareket etmiı olacaksın! addedilmektedir. 11.ik veya Krallık fikrine muhalif bulun- 55 A. Papagno 15 25 15 25 
.......... al\ll ~ ı.kb w: PoU. ınüfettfti Stang, kopr gibi de- Tokyo, 18 (A..A) _Yeni liari<:iye Na- nıaktadır. 50 Ritaş 15 50 28 Acele saıddı efycl 
~ Bllıniyorua, dedi.. Fakat biç tıe }ıo.. tektifln evinden çlktı. aitti. zırı Amiral Togo aynı zamanda müs.- Paris, 18 (A.A) - Hukuku düvel sa- 20 A. Kadranel 17 l'1 Balalarda Y..Udlrek hem-•ı ~-
...,_ litıatJor .. V~ halı.._ bir * temleke nazırlığını da Uzer!.ne almıştır. bumda tanınmış profesörlerden Döfu 19 Silleymanoviç 16 16 nalı Mmollar, judlnyer, ..,..._, ...... 
..: ~ilini sen de anlıyorsun Tokyo, 18 (A.A) - General Togo bu bir konf~rans~ ezcUınl& •unları söyle- 15 M. İmıir oğlu 13 75 13 75 Hdit ~er ve t tM-m .. ..., Babasının hastaneye yatırıldığı za- oe 2 K al Şükr'" 26 26 11 ilk 

r __ .»......:ıektif cidcl L>- tavır aldı •• mandanberi Liyata Bruka. evde Y. a1.mz akşam yUksek deniz subayları ile görilş- mıştir: 1 ony ı u teşrin JIUU ltiıaA-* H .. .._ 
~ ~ Du- K rkak hunb b k z ınüştUr. Bu gö~mede belki hariciye- cBundan evvel kıtal.arda birlik nasıl 909 Yek<m sayede ile satdacUt.. 
' ... 1-k S..t. '8b Mmlyorum; 1'8de~'!c:kfak 0 Duı hacl~Y 1 ır 1tı 1 nin orduya tamamen müzaheret etmeği elzem bir ihtiyaç ediyaet pmdi de Av- 5'1964 Eski yekC1n 1-1 (Da) 

-.19y1ersem '6Phe lle karşılarsın lfUaı; at rse er genç zı lat'i surette teahhilt etroi5 olmadığıma- rupada birlik aynı surette ~lzem bir ih- ----------------------------· 
LL_.., -dlr F k t hl b' k' . bi~ endişeye dü~ürüyordu. Bir gün sokak Al k ıkma1.l- ı a- r•- t •an 1 Od -un . a a ç ır unsenın k t'1·d· . b d la bh ...n do- nasını ifade eder. tiyaçtır. manya omunizmi y ıua Zllllr .c:mııe ue .,. ,.... GSllld..a : 

1--ı -'- be ha'-- ... -- apı•nın .ııaıı ını oz u r, ... n Tokyo, 18 (A.A) - Ofı'·. Avrupa mill-•'--'ne b11·~;ı.. bir '-'--et b L• _,__~_ _,,, 
"8Y ıc&"& •~ n """" •~...- t. b -L .. JL L-'- bo ltılısı .. bw ~• ....,...... .uaı.u lzmirde ve lzrnire allı naruyc.u:rue el tezgahlariyle dokunmakta olan cfo.. ~ Sam haber v.-.ct>ğim şeyleri .- •aı&"'•' ~ancaamı p .. • İyi malClmat alan mahfillerde söylen- etmiştir. Şimdi Avrupada birliji kurar- kumalann tipleri odamız meclisince ahiıdakl pkilde te91Nt eclilmitdr. 

ılldı.~ bir de cinayetin faili biliT, du ~ir çok defalar bunluı Rabenguta dijine gön Prena Kon oy enin bqlad,ıAı sa takdire dejeı· ikinci bir hizmette da- Dokumacılannuzm 1. tetrlnaani. 19 41 da itibar• hu le; tip UaedM ....._ 
.._ D .. L..-_..... • anlatmak fi.k.riDdo bulwıdu; fakat Ra- siyast mUzake.reler ecnebt memleketler- ha bulunacaktır..> Jatta bulunmalan ve 111ezkftr tarihten itibaren bu tipler lıııaricınde w.ıı .. 
~ beel ~ söyletecek- bengutun kendlaini Uittlannı hf11&ın- ele dolasan şayiaların tersine olarak ke- Marsilya, 18 (AA) - ttnayted Pres bulunacUlar hakkında ticaret ve Sanayi odalan bmuuaaun h9'bd ....W811 
'-tQ u.tde de aifıreelilz.. yorken gördiliü zanıandanheri detekti- silmiş detUdfr. ya!!.".::_..J_ .. _..JLı- ~· 

1
_ me.taUl mucibince kanunt taldhatta bulunulacatı U&n oluma. 

lrL.~ •«ellıl. Wml s&lerlml ddrbtle fin önüne çıkmaia utanıyord"' - u·~ g:u""" w inaen 1 - A) Cenitllii 80 santim 
~ ..... w... da gariyorum.. o akpm Üyata büıüa kapılan dik- Sou yetlere g6,.e olan mahkemeler te.şk1l edil . !erin en B) çazgil adedi 1600 tel bütün ıenitlikte. iplik No: 14 
1 ~tini dehle anutınazsm_ katle kilitledikten sonra karyolaalfta beri Alman aleyhtan tedhiş ve boıgun· C) Atkı tel adedi 20 tel santimetrede, iplik namarw. 26 
::-n.ewallŞl ini olarak '1IDU sordu: uzandı. Bir takım gürültülerle uyancfü - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAH1FEDE - culuk bareketleriııl durdurmak için D) Beher metre silded 80 anm 

..._-. Jr9'bm BruJma .. ence yapanı bl- vakit §Öyle bCSyJ.e gecewyansı !di. Fakat Sovye ttebli&i: şimdiye kadar 30.000 den fazla komun.ia- E) Beher metredelt.l iplik aiklcti 80 aram 
~ lllUsua!- kalkuıağa ve gıylnrnege vakıt bulma- 17 nkteşrin gUnU bütün cephe boyun- ti idam ve hapis cezasına mahktiın e1.- F) Topun mutad boyu 2S metre 
~ ~ .. Fakat pdl bu. h&dlsenhı dan odanın kapısı açıldı· lcu""etll bir ca şiddetli muharebeler devam etmi§- mı,şlerdir. --
~da gizlenen nedir biliyorum. elektrik ziyası gözlerini ııiddetle kamıış- tir. Muharebeler bilhassa batı istikame- ---- 2 - A) Cenitliii 70 santim 
~sahil' ile caninin yUzUndeki mu- tırdı. Ve korkunç bir çığlık salıverdi: tinde Ç-Ok çetin olmuştur. Kızıl ordu ., k d • '/ B) Çözgü adedi 1260 tel bütün geniılikte. iplik No: 2'4 
:"'Jl atacatnn .. Bundan beş sene evvel, çünkU oda kapısında hepsi de yabancı d~manın müteaddit ve şiddetli taarruz- ırJ Ol Of a a lfÇ' er 06• C) Atkı tel adedi 18 tel santimetrede. iplik No: 20 

den fen heyetinin rensi Jak ve meçhul adamlar vardı1 lannı J>Uskilrtmllştilr. JrerJik talimi. yaoı VOr D) Metre sikleti 70 gram 
il."""'.' müze mUdllrilniln küçük kar- Elinde kuvvetli elektrik fenerini tu- 16 !lkteşrinde 28 dU~man tayyaresi E) Metredeki iplik sikleti 70 gram 
~~surette kaybolmuştu. Ne tan adam: tahrip edilmiştir. Biz 17 tayyare kaybet- • RAŞTA&AFI ı lNci SAHll'"EDE. F) Topun mutad boyu 25 metre 
1~ bilen de yoktu. Sen polis mU· _ Bizi af buyunın:z· matmnel. de- tik. Vaşington, 18 (A.A) - Hariciye Na-

-" --'-•- bı'r müf~ .. i ol- dl. Sı'zi evde bulacagımızı ummuyor- 17 1lkte.;ıinde de Moskova yakınla- gırı.ır....... bildirdijine göıe Amerika 3 - A) Ceoiıliii 70 santim 
'C"" rna.ıur 'l::'U.I~ b da 14 Alın . dll•"rUlm &46- tl B' ı ıı.; b • .:;ı.. el 8) ça-..:: adedi 1260 tel bütun" geru' al:Lte ıp' lllı: No·. 2 .. halde bunu öğrenebildin mi? dwk. Babanızı yol üzerinde baygın ir ruı an tayyaresı Yi'u Uş- devletinin Sovye er ır ia• n.Y~ • .,... !tllA ., 

~ halde 'bulduk: lizttrlndekl hlr kartvizit- tür. Odeısadald Sovyet lotalannm tahli- çisi Ceinhardt ile Moskovadakl diğer C) Atla adedi 16 tel santimetrede, iplik No: 12 
"!::.halde sm ben ~teyim: jak ten evinin burası olduğuna öğrendik, yesi zamanında ve tam bir intizam ile t.rkinı Sovyet Hariciye Halle Komiser- D) Mamulün metre sikleti 73 ara°' 

tA 0 _.. btledilmiştlr. bemen buraya getirdik. Kapmı7.d.a ~st- tamamlanmışt•r. Bu tahliyeyi kızıl ordu Uği yüksek memurlan ve Amerika yar-- E) Mamulün metredeki iplik aiklcti 7 3 gram 
'- !la,,cl camın .. Nereden biliyorsun? tadığmuz bir a~am, b~rada hiç hır kım- başkumandanlı_ğı son sekiz g\in içinde dım heyetinin azaları Moskovanm do- F) Topun mutad boyu 2S metre +t2'a (ll69)' 
~~ hu kadan sana ,.ter! .. ..Un otutmad1guu ihtiyar hastayı ... ~n te~~ OdflU çnriminde ..nı... tusUDAla bulunan 1tlr tehire hareket et- -(-------------

~~t~S f~~~;~~~J?t::[~~s ~1!~~:i 2-~!~=~~:::::1 
~~ 61Cl olm'8k 78bJOll'.. aonra babumm ,.anına koetu. Uk. it ola• Odeeadaki kunetleriıa Alawl " BQ< Moskova. 18 (A.A) - Fabrikalara. 
~ .,..--. fnWu rak babasını rahat bir karyolay" yatır- men kıtalarırua h\lcucnlan Mtieealııcle atelyelere ve btlrolara giden işçiler ara- Flat MUl'aJıalJe KOlfll.tJMNm ........ JllD: 
~ Ba da .. demek) Dedi. Bua11 aen dL Babuı y.lae kendiıinl kaybet mi§. tahliyeye mecbur olduklanna dair Al- şında :maneviyat bozukluğuna veya pa- Bazı ıaluslaıın piyua)'ı ve ticaretlıan eled ~eserek (A.t b.etolW) Mllıİ 
t.; l>lllyonun) Bu cinayette aenln ro- hatt" kızını bile tanıyamamıştı. man ordusunun ya_vdıtı haberler tama- Dile delAlet edecek hiç bir ~y yoktur. albnda faaliyette bulunduktan f.tftilmekedir. Bu sibl ,..ı- ~e.., ._ 

1'eclir) &b .. nın üzeri!'l.do bir pijama ve bir miyle esassızdır. Haki.kat şuclur ki ()de.. DUkkAnJar eskisi &ibi doludur. Tlyat.. veritmemelt ÜHre: 

~· lta ad._ lNmim iW._.. de palto vardı. Her haldo yatbiı bu- saıun tahliyesi Alman ve Rumen m'Y- rolar ve sinemalar açıktır. Şehirde bir Flat ltontrolörlerlnJa ellerinde viliyetçıe muaaddak hüviyet bulundUiu. her 
~ dalır clelll btelnefe kah~lı taneden firu etrn.it idi. Liyata. baOMS- vetleriniD hiç bir bas.k111 olmabwQ cephe havası vardır. tacir veya esnafm. (kontrolör) na'1U altında miraeaat edm plmtu. lııawıbet 
''-'\enı rahat bHalt1 Çünkü..._ b&y- nı 1retirme'k inaanlıbncla bulunanla"• sttatejik sebepleri dolayısiyle kızıl ~ Moskovalılar hUkllmet merkezini~ varuaaı talep etmeai ve ibraz edemiyen1erin deruap poli.e baber verilmeli 
~ L.~ Yel'IDaie lktldarun yokl Ba- teşekkür etti. Ve pek aı: sonra, evde du haşltumandanlıjı tarafından alınan dit eden tehlikeyi idrak etmekte ve aoıı bUM1M1 allbdarlara ehemmiyetle ll&n oU... 4-tlS (ll68) 
'~•na uclece bir eebep altı~- vanlız kaldı. O de.rece heyecan lçlnde karar Uz.erine yapılın~. tebliğleri okuduktan zaman kalpleri kin --------------·--------------~ ~orum: Qlnktl sen remı! b1ır idi, ki tirtir titriyordu. Bu akşamki ma- Alman ve Rumenlerin Oclesa bölge. ve intikamla dolmaktadır. Fklı • ....,,ah ıc.-..,.._ •eb8'11111en I 
~:-..d ~; nzifu caailer e cer" a~abını '--..ta- haa_a ıuusmı" idi. sinde esirler aldıkları.na dair Almen Kı:amayada ve diler mahallelerde 4- I ... __., _ __._ --L- -ı ~~ L nll ~ L ~ 1- "' °"""' .. dlası bir d 1 1 - ·~· tr5re Wlllllll flaelan 'Piıcla akaildil:l tek'Jde ..wa ,., p •u:. ca eri m11:7uana çs;armaıt- Simdi dücıüniiyordu; babHı hecıtanl!- başkumanda.alılmm id uy ur- çi er askerlik talimleri yapmaktadırıar. olunmu•tur: 
lıı.i._ ..-oıı. efendi n=rltlrta pire araya- den ne için firar ebm'k iate""..ti? Kodt- madaa ibarettir. YOz!erce mtlessese harp malzemesi ,. ooy 

~ eaelJrl meyd:_na pkannaia çabı hıiu bir teJ' vardı: fa1cat •eden lcorku.. Moskova, 18 (AA) - Raclyonun bil- tiştirmektedir. Silthlınan ltçller ve hu-
'~iz .a.teıwltllı h~l. mart. yordu) dirditlıM göre Onl istikametindeki Al- tabakıcı kadınlar cephe ,olunu tubnUf-

UJ:ln\ olaa buı illd.n almak için man ilerlemesi yavqlaınqtır. !ardır. Bi!ttbı Moakoft dUpanla karp-
~ ...._ Kolnlal evinde öldürülmllf bula- hitl4ik odaya ll!i~iqi nkit. •yalclarına - - ••ta hazırlanmaktadır. 
~ '8J'ledln. delil mi> Kaptan Bruk bir paket carptı. Bunu f'-vv .. tMn vörme- Z A Y l 
~ela j.Jr Danlsa,.ın btfllerlnden ol- mi"ti: f!~ilio pıık,.tl aldı. Ru t'laket ıru- fzmir vilayeti emniyet müdürlüğün-
'- llyledtn, değil mi> Bunlardan sen zel ve Ailıwn biı kutu sr:ihi idi: açh({ı den almıı olduğum 32/2037 numaralı 

'-'lıyonun) Vflldt ic;indee bir Buda hevk.eli. d!'mh·- lkamet tezkeremi zayi ettim. 
~Ben tnl) Müsaade buyur da kana- dl'lft mamul küı:ük bb Buda heykelciği Yeniıini alacalbmdan eskisinin hük-
lllifiiı- _ çılıtıl mü olmadıiını iliı, ederim. 

11111
""'""""""'"11111111"'"""1111HI§ Livata bu hı>vkı-ldğin nevf' iıtaret ol- lzmirde Dr. Mustafa bey cadde-

ls-..JO.hFW"'" = · b d ' R ' ı'n sinde Yahva Crıı.nit anartmanında UlfUllUN ·ı-WA••.ıu• = <luğunu oek a!a ilivor ur unun 1c ,,_ 
B U C C N S bir panik,. kapılmaktan kendisini kur- T allt Katay 

' 

E taramııdı. Bıınu lıiç şüphesiz meçhill ca- 4413 (2270) 

y B " D B = ni "'öndermi~ti! IHH=HDIClHHaa•ınu na: llaı.tnz VE SAtntN aymıdıklan ! Hemen teJefona kottu ve Robengutu 
T '() R K ç E ~ aradı; detektifin sesini duyar duymaz: 

CIYJRCIKPA$A ~ -RITMEDl-

i BiR KIZCAGU: 

AvdınJa 

Dr. Feridun 
lzmiroilu 

BUi rA'l'tlf 
Balıkesir Erkek muallina mektebi :me--

7.unlanndan B. Mustafa Cüneyit Yaman
lar köyü öjretmenl!iine tayin eciilıni§
tir .. 

Etek sesi sataıqor! 
Holtvot civarında çevrilmekte olan 

bir fillmhı en heyecanlı sahnesinde, 
artistlerin mükilemesine halel getirme
mek Uzere her tarafta sUk\inet hüküm
ferma olurken, birden bire bir eşeğin 
anırması işitilmi§ derhal makineler dur
durudup filimin o kısmı kestirilmiştir. 
Fakat eşeğin anırmasını zaptetmemiş 
olan parça ba~ fnimlerde kullanılmak 
için satılığa çıkanlml§tır. 

Makama amballj- 40 
Makama amballih 41 
Tel ,ehriye amballj• 42 
Fiyonko amballjaa 4• 

2 - Yukandald ftatlan tec.'WÜZ edea aatqlaım MWt 
göre tak.ibab icabettiıeceil illn olunur. 

-... 
4S .. , 
•& 

bnıama kanunaaa 
4424 (1261) 

naı MÜl'alıalle Komisyona Reisliğinden : 
Ese mmtakumda çalqan fabrikalann pamuk ambalaj ve prese ücretlerta

den mürekkep balyalama masraflan kilo baftlla (S) kurut oluak tabit .& 
mittir. 

Keyfiyet ilin olunar. 4422 (2266) 

Flat llÜPClllal»e Koınl.l]NNIU R...,....en : 
l - Fabrikadan doğrudan doğruya çimento getiren toptancılann getirdik

leri çlmentolann beher torbasmın fiab, motorda t-ıim azami 172 Ye maia
zada teslim azami 180 kuT1J!hn'. 

2 - Çimentolann eaklanmast, aab1a anedilmemeal veya tesbit olunan Ra'"' 
lardan fazla sabf yapıbnam, Milli korunma kanununa göre takibab icap ett:İı9-
c:eği il&n olunur. 4423 (2265) 

VE İLK DEFA 

ÇARl.ICElf 
PAHA il.ADA 1 !~: !:~6 yaşmda 

E MU.igfuı Kütilk adında bir kızcağız, Hüs- L ~n~nd eet .:~:Unmdakkai bmuaul ~~~"*. :JllllH11tllllllllllllllllftllHHlntllllllllRlllH,...lntlllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllUllllHlllllllllUHlllllHIHHllHlllllMMlllHHlaı!! 
'8b._ AY R 1 C A - nü Dikmenin evinin bahçesinde oynadı- ıua cu ... acı- E İ 
~LEKET JUBN ALI No. 3 E ğı sırada buradaki kuyuya dü._c;erek bo- Çarpmba günleri fakir halka pa- = s F • t E . b = 

'l'CRKÇE SÖZLC E ğulmuştur. Zavallı çocuğun cesedi biraz raaız bal::dw. i= • erı ezacı aşı i_ 
aıuııııuıuııı u um111H11ıuımu111Hıtıı; sonra kuyudan çıkarılmıştır. •acaoıxı:ı:ıccıcıacı:ıocı aıacl:)lc:.cc~1xa1e1aıcıı:ııaaoaaıa lllllH,.a1111ı:ıxa:ıc1ıcı1ıaaoaoaacac11 • 

ıııımıııınıınnınmımıınıınnnıııımmııııwııı•ıııııııııııuıııuuuuııuıııwııımwıuıııııııntıHIMııııııımııınııııııı""ıııı""'""'-i 1 KOLONYA, ESANS, p UD RA L AR( 1 
A L T ( N R tJ Y A K O L O N Y A s ( ~===:- i BAHAR v:!~C:r~r!':nW: b:::..:. ae;~I 

i DAL 'I' A hakiki çiçek kokulan .yn1 nefasette ve a Eczacı Kemal K. Aktafın fOheaeri lzmirin ! FUi. hiç değişmiy• .un ile piyasam,. ar-§ 

h = zolunmaktadır. : 
sembola san'at ariltaıı i ~ KREP .JOR.JET BAYllAJI Hedlyenisl İ 

(Hl.LA,, L ECZ 11 NESi) Bayram hed,iye- = ! Mu&ABan çt~oı DBşn.....ıe MAHAL KALMAMIŞTIB i 
h. i 5 _. .&M1111LYA Bu emsalsiz kolmlann şöhretinden~ 

: 5 ..... D llltifMie ~ taklide ~lar çeidar- -

KOLONYA 
edecektir § § .u.rı• nAJ1usı Kapaktaki imzah banttroı1ara dikb'-1 

• PODRA - RUJ ~ 1 BEŞ ÇİÇEK UMUM DEPOSU: 1 
lerinizi tenıin 

LOSYAON - KREM 
=i_RBYDOR Si.FA j ~l la 1 · ı ·d la ~ kolracai İ tınrı'Jya kokusu bayramda. er J:mır ı e. er yer • i ~ y A. ıuı j ıır E ezanesi 1 

~euk, aan'at oe betlayi aerpece6tir ı i il A 11 U LT A 1 
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• SiYASi VAZIYEr J apon lta,,ineıine . 
SON HA .BE-!' . . . . 
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Timoçenko ordularının hala 
müdafaada 

hayretle 
ısrar etmeleri 
karşılanıyor 

Bu ordular süratle cok uzaklara cekilmezse 
r.gareşal ordularını ielaketten kurtaramıyacak 

Rndyo gazetesine göre Moskovanınj bder indirmektedirler. Yalnız bu cephe
önünde hıırp bütün şiddetiyle devnm d e en ileri Alman kıtnlannın nerelere 
c~!ncktcd ir . Londrad~n bildirildiğine knd,ar varmış olduklan bilinmiyor. 
gorc Alm. n kuvvdlerı Mosko-vaya 45 Kırımdaki duruma gelince Almanla
lc ilomelrC' kadar yaklaşmışlardır. j rın elinde henüz belirmiş bir muvaffo-

Dünkü haberler arasında Sovyet kuv kıyet yoktur; ancak sekiz kilometre ka
veılcrinin Kalenin üzerinden Moakova- dnr geni~likteki berzahın müdafaa edil
yı f'n ciddi şekilde tehdit eden kl!ımda diği kanaati mevcuttur. 
bazı hareketlerinden bahsedilmiştir. Lcningradda kayde değer bir deği-
F akat bugün bu habere mak\ıs haber şiklik hakkında hiç bir haber yoktur. 
alınmıştır. Bundan başka Londra radyo- Odesanın tahliye edilmesi sebepleri, 
ııu, Almanların Moskovanın cenubunda şehrin ne suretle tahliye edildiği hak.kın 
T ula bölgesinde doğu istikametine ye- da henüz tam malumat yoktur. 
ni bir yarma hareketi yaptıklarını bil- Bununla beraber, Rusyanın Karade-
dirmiştfr. niz donanmasının üstün durumundan 

Bu iki habere göre Moskovadaki kuv istifade edilerek Odesadaki kuvvetlerin 
vetlerin durumunun son derece mü§k.ül deniz yoliyle Kırıma çekilmiş olduğu 
olduğu görülmektedir. Ve bu durum kuvvetle muht~meldir. 
karşısında maretal Timoçenko kuvvet- Odesanın işgali hasebiyle bu şehir 
lerinin hala müdafaaya devam etmelc- hakkında bir az malumat vermeği fay
te olmaları bir az hayretle karşılnnabi- dalı buluyoruz: 
lir. Şimalden ve cenuptan olan Alman Odesa. ııehri §imal~e L?i~yeper ve ce
taarruzlıuına Ruslar kar§ı koymamakta- n6u5p0ta D70ın0yebıı!er '?.cfh~rllerınınK or~asır;ı~a 
dırlar· Almanlann ı"I ·ı h k tl · - ın nu us u ve araaenızın . er are e erıne ""h" b' · ı · Uk mani olunamadıgwına g·· M k en mu ım ır ticaret ımanı ve ray-ore, os ovanın b' "h 1. d B 1. d 
müdafaasında ısrar etmek k l'k b _ nanın ır ı raç ımnnı ır. u ıman an 

as er ı 8 h b b b k ek ·· k . u u attan aş a ş er, yun ve ues-
kımından çok hatalı hır harekettir deni- t "h d "li d " Ll b' b' · d b'" l b "li HAd' l . 'n1c' f b .. _1 • e 1 raç e ı r ı. man ır ırın en u-
e. •. r. a }'e erın ı ı11a 1 u aozıen- yük nhtımlarla ayrılmış yedi limandan 
mızı ya dogurulayacak yahut ta yalan- mürekkeptir; iki büyük dalga kıranı var
lıyacaktır. dır. Yükletme ve bo§altma için büyük 

Mare§al Timoçenkonun yapacai(ı tek ve modern tesisata malik.tir. 
bir ~ vardır: O da, Moskovanın doğu- Ruslar, bu tesisatı layıkyilc tahrip 
e~ndalti kuvvetleri mümkün ol~n bir edememişlerse, ileride Almanların Kırı
suratle çok uzaklara çekmektedır. Bu ma yapmak istiyecekleri her hangi bir 
karann geç kalması, Timoçenko ordu- çıkarma hareketinde bu Umandan bü
larını bir felaketten kurtaramıyacaktır. yük kolaylıklar temin edecekleri muhak~ 

Londranın haberlerine bakılırsa, ce- kaktır. F:ıkat her §eyden evvel Rus ka
nup cephesinde: Alınan Doneç havza- radeniz filosunun ya imhası ve yahut 
sındaki endüstri merkezlerine ağır dar- Sivastopoldan sürülmf'ııİ lazımdır. 
aco-"J.:Y.)Qaaaoaoı:ıı:ıccaooaccıcı cıcıccı~~~~~~...-.r.~~~ 

Makin eve 
\l erilirken 

ALMAN TEBLİGİ 

On ln~iliz ' aou
ru batırıldı 

Japonya şimdi 
ııe yapacaktır? 

Japonyanın harbe ka 
rar vereceği bile 
t ahmin ediliyor 

Radyo gazetesine göre Japon buhranı 
dünya efkarı umumiyesini ilgilendiren 
en önemli siyasi hUdise olmakta devam 
etmektedir. Tokyodan habeı verildiğine 
göre yeni Japon başvekili general Togo 
kah:ncsi ııi teşkil etmiş ve ilk toplantı
sından sonra yeni hüktimet bcyanmımc · 
si neo::redilmi~tir. Bu bt'yannmnede en 
çok dikkati t:ekcn şunlardır : Deniliyo:r 
ki : Yeni hükümet Cin meselesinin hallı 
ve Uzak Şarkta yeni bir refah dcvreS. 
temin etmek üzere sulhu kuracaktır; ya
ni kendi görUşi.ine göre vaziyeti kura
caktır. Çin hadisesi Japon görüşüne gö
re halledilmediği takdirde sulh muhafa. 
za ediJeıniyecek demektir. 

Amerika gazeteleri bu sözleri acıkca 
bir harp iltını telakki etmektedirler'. ~ 

Son gelen haberlere göre Japonların 
yakın zamanda Mançukodaki kuvvetle
ri iki misline, 500 bine çıkarılmış ve 
bir milyona iblağ ~ileceği ilan edil· 
miştir. 

Fakat Japonya Rusyaya knrsı hare· 
kete geçmeden evvel emin olmak istedi
ği şey, AmerikMın hareket durumudur. 
Gerçj, Amerika böyle bir taaJTuza kar
şı hiç bir taahhüt yüklenm!ş değildir; 
eğer Almanyanın Rusynya hücumundan 
evvel Japonya Rusyaya ha.rp ilan et
seydi; Amerika bitaraf kalacaktı; fakat, 
Almanyanın Rusyaya karşı harp açtı
ğından sonra Amerika ile Rusya ara· 
sında ve Moc:kova konferansında açık 
bir tesnnüt kurulmuştur Bu sebeple 
Amerikanın Japon taarruzu karşısında 
bitaraf kalacağı şüphelidir. Zaten Kono
ycnin düşmesinin, Japon - Amerikan 
anla.~nazlığının sebebi ele budur.. Va· 
şington müzakerelerinin mevzuunun 
söylenmemiş olmasına rağmen Japonla· 
nn Rusy:ıya karşı biı· hareket serbesti· 
si istemiş olduklarına şüphe edilme
mektedir. 

Almanyada Ru~ayı istila için İngilte
re ile nnlasmak istemişti; İngiltere, Al
manyaya itimat . edemediğl için buna 
muvafakat etmemiştir. Amcrikn da Ja
ponya hakkında ayni korkuyu beslediği 
için böyle bir anlaşmaya yaklaşmamış
tır. 

Japon büyük elçi&İ ile 
A merika Harici yıe 
nazırı görüftüler 

---··---- Japonlar Amerikanın bir Rus - Japon 
Bcrlin, 18 (A.A) - Alınan tebliği : harbinde bitaraf kalacağına emin değil
Kuvvctli bir himaye altında şimali clirler: harekete geçmek hususundakı 

Amerikadn.n İngiltereye gitmekte olan tereddüd te galiQ<l bundan çıkmaktadır. 
bir düşman gemi kafilesi abloka bölgem Japon kabinesindeki değişiklik Al
hududuna girdikten sonra denizaltıları· manyada sevinç uyandırmı~tır. Mihvere 
mız tarafından önlenmiş ve günlerce de- göre Japonva en kısa bir zamanda harbe 
vam eden hücumlarda denizaltılarınuz girecektir . İngilizlere göre de K carneyin 
topyekfuı 60 bin tonilato hacminde on torpillenmesi Pasifik denizindeki Amc· 
vapur batırmışlardır. Bunlann arasında rikan deniz kuvvetlerini, Atlas denizine 
tam yükJU üç petrol gemİ6i de vardır .. çelanek ve Japonyaya cesaret vermek 
Kafileyi himaye eden birliklere karşı içindir. 

Vaşington, 18 (A.A) - Hariciye Ne
zaretinden bildirildiğine göre Mister Hu] 
ve Mister Sümner Vels dün japon bü
yük elçisi Mister Vakasugi ile uzun 
müddet görüşmüşlerdir. Hariciye neza
reti sözcUsU ja!)On - Amerikan münase
betleri üzerinde umumi bir reyleşme 
yapıldığını söylemiştir: 

Bazı yüksek m.eınurlann zannettiğine 
göre Mister Vakasugi japon kabinesinin 
değişmesine rağmeıı Amerika ile japon
ya arasındaki anlaşmazlığın halli için 
göri.işmelerc devam edileceğini haıiciye 
nezaretine bildirmiştir. 

B. Ru~velt Afirupa ya 

yardım için 50 mil yon 
dolar tahsisat istedi 
Vaşington, 18 (A.A) - B. Ruzvelt 

ödünç verme ve kiralama programı ile 
ilgili kanun liyihalannı tetkike memur 
komisyona bir mektup göndererek kı
zılhnç tarafından yabancı memleketlere 
yapılacak yardım için 50 milyon dolar
lık munzam tahsisat istemiş'tir. Bu h.r 
reket Birleşik devletlerin eski reisi B. 
Hoover tarafından aç A vrupanın bes
lenmesi için ileri sürülen talebe bir ce
vap addedilmektedir. 

Bir . 
nın 

ltal yan gazetes i -
h arp muhabiri 
bildiri yor 

Bren, 18 (A.A) - MiJAnoda çıkan 
~orriere Dellasera gazetesinin harp mu
habiri bildiriyor: 

Alman tankları Rusların patates eker 
gibi mayn ektikleri sahalarda iş göre
memektedirler. Mayn tarlalarınaaki 
maynleri ortadan kaldırmak üzere dar 
bir yol açmak için kendini fedaya hazır 
olan yalnız piyade'.! kuvvet.feridir. Odesa 
meydan muharebesinin nihai safhalan 
hakkında Aslernach Richten gazetesinde 
bir Alman yazısı çıkmıştır. Bu gazete 
muhnbirine göre muharebenin son saf
halarında :ığır zayiat verihıiştir. Alman 
r:ızcwlcri Rumen kayıplannın seferin 
başından da ağır olduğunu hatırlatmak
t.~clırlar. Sovyeı cephesinden gelen ilk 
1talyan :!. , ralıları 1talyaya gelmiştir. Bu 
maksatla hıç bir teı.ahürat yapılmamış
tır. 

- -·----
lngi"z teblıği 

Kahire, 18 (A.A) - Orta şarktaki 
Britanya kuvvetleri umumi karargahı-
nın tebliği: ' 

Vaziyette hiç bır değişiklik yoktur. 

Amerıkaaelegesi Har. 
ıimarı Nev vorka gitti 

gece hücumunda iki destroyer hasara Amerıkanın bu torp!Jleme hadisesini 
uğratılmıştır. şiddetle protesto edeceği sanılmıştır; fa-
Cebdüttarık önünde bir denizaltımız kat Ruzvelt yalnız bu muhribin garp 

bir düşman devriye gemisini batınnıştır. yarı kürresinde torpillendiğiıni söylemiş 
Savaş tayyarelerimiz İngi1terenin cenup \'e başkn bir şey söyl~ınemiştir. Harici
doğusu sahilinde liman tesislerine mü· ye nazırı lfoU jsc bu hareketin ancak 
teaddit hücumlar yapmışlardır. Düşman b~ korsanlık hareketi olduğunu evvelce 
tayyareleri topraklarımıza taarruz et- söylediğini bildirmiştir. 
meınişlerdir. Bunlardnn Amerika Birleşik devlet-

Berlin, 18 (A.A) - D. N. B. ajansının 1 lerinin sükfınet içinde durumun inkİşa· 
askeri kaynaklardan öğrendiğine göre fını beklediği anlaşılıyor. 
1/10 ilk teşrin arasında geçen müddet . Japon buhraıiı, Japon ve Amerikan 
zarfında Alman hava kuvvetleri İngil- gazeteleri arasmda şiddetli bir münaka
tere etrafındaki sularda top yekun 29 bin şa mevzuu olmuştur. Japon gazeteleri 
tonilatoluk beş vapuru hasar:ı uğrat- kabinenin değişmesinin Mdiseleri man
ını.şlardır. tıki bir neticesi olduğunu söyliyerek 

Akdenizde Alman hava kuvvetleri Amerikaya meydan okumaktadırlar. 
4000 tonilatoluk bir vapuru batırmış ve Amerikan gazeteleri ise Japonyanııı 
topyekun 23 bin tonilatQluk dört vapuru maskeyi tamamiyle yüzlerinden attık.la· 
hasara uğrabnışlardır. Baltık deni:rJnde rını ve Amerikanın Japonyaya haddini 
ve Karadenizde ayni müddet zarfında bildireceğini yazmaktadırlar. 
topyek\ın 27400 tonluk 7 vapur batırıl- Uzak Şark durumu o kadar nazik: bir 
mış ve 63500 tonluk 16 vapur da h;ısara safhaya girmiştir ki her an bir ~arpışma 
uğratılmıştır. 1/ 30 tlkteşrin arasında mümkün ~örülmektedir. · 
Alman havn kuvvetleri topyekun 55400 Rusya, Almanya ile bir ölüm ve· dirim 
tonilatoluk 16 vnpur batırmış ve 115500 kavgasına girişmiş olduğu için Japonya· 
tonluk 25 vapuru hasara uğratmışlar- nın durumu ile alakasız görünmektedir. 
dır. · Radyo gazetesine göre şark cephesin-

Londrn, 18 (A.A) - İngiliz hava ve de harekat biraz yavaşlamıştır. . İılgiliz 
dahili emniyet nezaretinin tebliği : Ge- kaynaklarına göre bu duraklama bir ha
ce İngiltere üzerinde düşman hava faa- zırlık ve topluluk içindir. Ve Moskova
liyeti hakkınd:ı kayde değer bir haber nın snrılmak tehlikesinde olduğu da 
yktur. sak1anm:ımaktadır. Odesanın düştüğünü 

Londra, 28 (A.A) - İngiliz bahriye nihayet Ruslar da itiraf etmişler, fakat 
nezaretinin bir tebliği ·FlördiHis forveti- stratejik sebepler altında sehrin · boşal-
nin batmış oldui:,'Unu bildinnektedir. tıldığını iddia etmektedirler. 

Ruslara göre, Odesanın uzun muhasa~ 
rası sebebiyle burada mühim düşman 
kuvvetleri tutulmuş ve Sovyetler hazır
lık imkfuunı bulmuşlar, ve düşmana 
çok ağır zayiat verdirilm~tir. 

------
Yeııi Zelanda 

- ----
Baıvekili mühim beya -

n atta bulund u.. 
Londra, 18 (A.A) - Yeni Zelanda 

başvekili aş:ığıdaki beyanatta bulun
muştur: 

Bugünkü durumu göz önüne tutarsak 
memleketimizin bunaltıcı saatler geçir
diğini anlarız. 

Yeni Zelnnda, doğrudan doğruya har
be sürüklenirse deniz asırı bölgelerde
ki askerinin, lngiliz ve Ruslar gibi sa
vaşacağı muhakkaktır. 

Nihai zafere, adaletli ve devamlı bir 
sulhun kurulmasına Yeni ZeJandanın 
büy ük gayret'llı!r sarfettiğini t ebarüz et
tiren bir karar sureti mcbusan mecll~n
cc kabul edilmiştir. 

Ruslar, bunların temininden sonra 
artık Odesanın tutunmasına imkan kal
madığını söylemckted!rler. Şehir tahli
yeden evvel tahrip edilmis, gerek Ru
menler ve gerek İtalyanlar şehrin yan
mnkta olduğunu bildirmişJcrdir. 
Odesanın Rumenler tarafından işgali 

mihver memleketlerinde büyük sevinç 
uyandırmıştır. Mihver gazetelerinin neş
riyatından , Almanların Odesayı, Tran
s!lvanyanın Macarlara terki şartiylc 
Rum.enlere verilmesini düşündükleri 
anlaşılıyor. 

Romanyadan haber verildiğjne göre 
Alman iktısat naı.ırı doktor Funk yarın 
Romaya varacaktır. Funk, İtalyanın ik
tısat otoriteleriyle müzakerelerde bu
hınacaktır. Popolo Di Roma gazetesine 
göre bu konuşmalarda. İtalyanın ikhsadi 
va:rJyeti ve harp sonu iktısadi iş birliği 

. ......, 

Harp veya sulh 
kararı vermek 

salahiyeti 
verildi 

Vil§ington, 18 (A.A) Gazeteler 
Amerika ile japonya arasında harp ih
timali kuvvet1endiğini yazmaktadırlar. 
Hf'r şey japonyanın kararına bağlıdır. 

Ncvyork Post diyor ki: 
- cAmerika, nolctai nazarından rücu 

etmemeli ve Rusyaya yardım için azSmi 
gayret sarf etmelidir.> 

Nevyork Sun gazetesine göre General 
Tojonun iktidar mevkiine gelmesi ümit 
verici bir hadise sayılamaz. 

Vaşington Post, japonların hareket 
kararı verdik1cri takdirde şimalde Rus
ya ve cenupta Hollanda Hindistaııma 
karşı haroke~ ge:çeceğini yazmaktadır. 
Bu takdirde japonya ve Amerikan ara
sında harp sakınılmaz bir şey olacak
tır. 
Diğer bir gazete Amerika ile japon

ya arasında harp çıkmasını Amerika ile 
Almanya arasında harp çıkmasından da
ha yakın görmektedir. 

Tokyo, 18 ~A.A) - Doınei Ajan.sına 
göre yeni kabineye milleti harbe veya 
tıulha sevk etm~k salahiyeti verilmi§
tir. 

---- ---
Çin Ha riciye nazı-

•• 

. . ... ~ . -

Maarif Vekilinin beyanatı 

Yüksek Mühendis mek 
tehi takviye ediliyor 

Açıiuu 

lzn-,iJ. 
m üaabalra 
Li•esintlen 

imtihanında birincililİ 
bir g_enç lıasanmııtıt 

Ankara, 18 (Telefon1a) - Maarif ve- Anbn, 18 (A.A) - VeriJa 1ıir 
kili B. Hasan Alı Yücel beyanatta bu- bere t6n Arkeoloi • lltmar IM:t .... 1!1 
lunarak yük.sek mühendis okulunun en bqılamak Uzere bu den yJlı lgbMlıl 
kısa bir r.amanda en iyi .surette l§lemesi .ı aan.tlar üeclemkd )'llbek 
için .zaruıi vasnalarm te:mhı edilecetmı, pt.eetnbi UçUndl amal tPıhlall~ 
yüksek mUJıendis okulunun isteklisi dört~ ik.lsl murif ftkUetl ve · 
artmış bulund\Ji'u, bu yıl ~ılan mU..- de tarih kurumu nemma Arkeolo"" - Jli' 
baka~ b~ lzmlr liaesindeJl yeti- mar olarak 7etlftb'IJeaek ve aynı ;aın 
§en bır genem kazandıimı IÖylemlf ve: da ı.tanbul ede~ fakfiltesinln .A..r 

- 15 .se.ııe 80l1l'a teblk ve endU.stri olofiye ait denleriıie dnam edeieJd 
işlerinde bugUn ~tilimh sıkmtılan dir. Kendilerine bun verilecek bu dlS 
o_rtadan kaldırmak azmindeyiu demif- talebe tahsillerini ikmal ettikten 
tir. memleket dahilinde nzife ala~' 

Ziraat Vekili Istanbulda 

Y urdda zirai istihsalit 
rına gore mühim nisbette artacak 

Şimdi .Japonya - . 
•• l~t~nbul, I~ (Telefonla) .. - Ziraat yerinde zirai ist~salitı mühim .u.betl: Rusyaya hucum veluli B. Muhlis Eı-kmen bugun Ankara- arttırmak kararındadır. Ziraat Yek&le. 

_ ~ . dan ochrimize gelmiı ve karıılanml§tır. emrindeki ziraat malı:lıieleri Ame~t 

d k 
• Ziarat vekili' bir kaç gün oehrimizde ka- dan gelmi§ olan tesialerle birlikte sırr e ece t ' r lara~ zirai tetkil,_lerde bulunacaktır. istihsali.tın artması yolunda yurdun )li-
l Ziraat vekaleti hu sene yurdun her .zum görülen yerlerinde çalıpcaklar:!:; 

~~-o~~- ;o,~ı:ıcaaccco~ccacaacıccc~ıcıaaı:ıı:ıı:ıı:ıcaı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıaaaaaı:ıı:ıı:ıı:ıaa ~ 

Harı::.:~ı::.~:1,-n KırkFia~ - Sivilin~rad demiryo-
Çunkin~~~~~:nciye na- )unu tesellüm ediyoıuz 

zırı Kotahişi şu beyanatta bulunmuştur: 
General Tojonun Japon başvekiUiğine 
tayini Japonyanın harekete geçeceğine 
delildir. 

Japonyarun · Sovyet1er birliğine taar
ruz edeceğini zannediyorum. Asker 
zümresi maskesini atmış ve idareyi eli
ne almağa açıkça karar vermişti3.'. 

Lonclra, 18 (A.A) - Malaya Tribun 
gazetesi yazıyor : 

JaponY.a , şimdilik Rusyaya veya ce
nuba doğru askeri tedbir almaktan çe
kinecektir. Biz Japonyada vuku bulan 
değişikliklerin gerginliği muhafaza su
rctiy le mihver ortakl:ırına yine yardınu 
istihdaf ettiğine kanii.z; 

Japonya böylece istediği tavizleri ko
paracağını ümit etmektedir. 

Singapur gwkteleri diyorlar ki : 
Eğer Japonya · müttefikler cephesini 

harbe mecbur ederse Japonya impara
torluğunun yıkılması, İtalyan impara
torluğu gibi parçalanması muhtemeldir. 

Batavya, 18 (A.A) - Japon kabine
sindeki değişiklik neUcesinde pek ya
kında Uzak Şarkta ciddl inkişafların 
vukuu beklenilmektedir. 
Söylendiğine göre Japon - Amerikan 

konuşma1an muvaffakıyetsizliği üzeri
nedir ki Prens Konoye, milliyetçilerin 
baskısı albnda istifa etmek zorunda kal
mıştır. Yeni inkişaflar Hollanda Hindis
tamnı ziyade alAkalandıracaktır. Ancnk 
Japonların ilk önce SovyetJerle uğraşa
cakları sanılmaktadır. - - - -

Pa nama hüküıııct 

da r brsi ve Almanlar 
Berlin, 18 (A.A) - Yarı resmi Kores

pondens gazetesi Amerikan hükümeti
nin Pafiaı'na hükümet darbesinde alaka
sı olmadığını ispat bahsinde B , Rırzvel
tin sarfet'tiği gayretlere karşı dünya 
nk."üJAmelini ka~dederek diyor ki : 

Bu gayretler gülünç ve fayd3Slzdır. 
B. Kordel Hul Panamadaki Amerikan 
l·lçisi Vilsonun masumluğunu ispat et
mekle iktifa eimi§tir. Fakat Ruzvelt 
kendi siyasetine Alet olarak yalnız Ame
rikan diplomatik müessislerini kullana
maz. Donovan tipinde kimselerde elinde 
haiırdır. Bu reis, muayyen tarihlerde 
siyıın hadiseler veya istenen neticeler 
tahrik etmek için hiç bir vasıtadan çe
kinmez. Ruzvelt kendini olduğu gibi 
göstermektedir. Cenubi Amerika 
devletlerinin hür?"iyetine ehemmiyet 
"Jermiyor ve onların htikümranlık istik
JfıJleriyle alay ediyor. - - -
Çin kıt' a f arının yeni 

muvaf fakı yeti 
Çunkin, 18 (A.A) - Çekay ajansı

na göre Çin lutaları geçen pazar günü 
Si-Pa-Loyu i§gal ettiken sonra Çeng
T aoya da ginni§lerdir. Çin kuvvetleri 
şiddetli sokak muharebelerinde düşma
nı kanlı zayiata uğrattıktan sonra Pelcin
Hankeo demir yolunda cenup varuşla
rında daha- elver§li mevzilere çekilmiş
lerdir. 

Edirne, 18 (Hususi) - Evvelce bil- Devlet demiryollarma geçen 67 J&Jlo' 
dirdiğim veÇhtyle Yunan demiryolları- metreden ibaret olan bu hattın i~, 
na ait olan Uzunköprü ile Edirne - Ka-

w d ,_ 3 memur ve müstahdemleri de tayin raacoç arasın oıd 3 .kilometre ve yine . . . , 
Edirne - Karaağaç ile Sivi1ingrat ara- mı§tır. 
sındaki 34 kilometrelik hattın tesellüm Pek yalında lstanbul - Avnıpa tı'" 
muamelesi bitmek üzeredir. münakalatı ba§hyacaktır. _.. 
~=o=~occcccac:)O'"~~~CIDCDDCICICICCICDDDDDD .. 

Dün Tarabyada bir ev çöktü 
. """"""---------

1$ınbu1, 18 (Hu:;usi) - Bugün l deki evlerden ekııeris.inin çürfik. ve iC' 
Tarabyada ha:rap bir ev daha çökmüş- risinde oturmaia ga}'Ti aalih old~ 
tür. İnsanca zayiat olmamıştır. görülerek belediye fen heyetince cıo-"' 

Beyoğlunda' ve buraya civar yerler- bir tetkike tabi tut1ı1lımıotur. A 
1cı ccı aı:ıı:ıaaaaa c acıa ı:ı aaaacaccıccc ı:ı ccccJ ı:ı oı:ı ı:ı aacı:ıaı:ıaaaı:ıaaaı:ıaaaıaaı:ıa:-

Tra /ryada da /tar yağİnağa . bafladı' 
~-~~~-_,.,.,--~-~-

Edirne, 18 (Hususi) - Balkanlara l yesine de kar yağml§ ve hava old~t' 
kar yağmakta olduğu haber alınmı§hr. soğumuıtur, Paltolar giyilmiı, 90~ 
Evvelki gün Edirnenin Lalapa§B nahi- yak.ılml§tır. ~ 
<Jaaacıcaccc~= ==cıcıa~==a=aococ~~·bı:ıaaı:ıı:ıaacaacıacaı:ıı:ıı:ıaı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıaa rr 
Alman lktıaat nazırı Amerikanın artan 

RomaJa korp gayretler.i 
--- --

Roma, t 8 (A.A) -' Alınan iktisat 
nazn dok tor F unk yann burada bekle
niyor. Dok.tor Funk Romada dört gün 
sürecek olan ikametinde İtalyan ticaret 
nazırı, ltalyan bankası umum direktörü, 
maliye ve ticaret mahfillerinin ileri ge
lenleriyle görü~ecektir. 

Popo]o Ditalyaya göre bu konuşma
larda dünya iktisadiya tının durumu 
ve harp sonrası devresinde daha sıkı 
bir Alman - ltaJyan iktisadi iş birliği 
görüşül~cektir. __ _,.,.,, __ 

lngiliz ta y y oreleri 
Siragüzay a taarruz

da bulundular . 
. --- --

Roma, 18 (A.A) - ttajyan umumi 
karargAhının tebliği: İngiliz tayyarele
ri Siragüzaya bir kaç bomba atmışlardır. 
Binalarda hasar vardır. Siviller arasın
da .45 ölü ve 24 yaralı kaydedimliştir. 
Diğer 1ngiliz tayyareleri Kağliyaroya 
hücum etmişlerdir. Hasar yoktur. Şimali 
.Afrikada topçumuz Tobrukta dii§mnn 
mevzilerine karşı çok büyük faaliyet 
göstern1işlerdir. Bingaziye karşı dünkü 
tebliğde bildirilen tngiHz hava hücumu 
esnasında iki düşman tayyaresi düşü
rülmüştür. 
Doğu Afrikada İngiliz tayyareleri 

Gundarda ikametgah mahallerine ve tay
yare mahallerine hücum etmişlerdir. 
Topçumuz bir düşman tayyaresine tam 
isabet kaydetmiştir. Bu tayyareye kay
bolmuş nazariyle bakılabilir. Kortoıko, 
Berko bölgelerinde kıtalarımız lehine 
muharebeler olmuştur. Dün gece bom
bardunan tayyarelerimizden mürekkep 
teşekküller Maltadaki üslere hücum et
mişlerdir. Bütiin hedeflere tam i<;abetlcr 
kaydedilmiştir. ---- -----

MAREŞAL BRUK 

Londra, 16 (AAl-= General ~ 
tora ve KrapSler fabrikalan So\?'~ 
ve İngiltere hesabına ayda iki b in .....
yapacaklardır. ,P. 

Deyli Mey] gazetesine göre ~ir!ıapa 
Amerikanın sava§ tayyaresi İJDll- • 
1941 nihayetine kadar ayda 2500 t'1 
yareye çıkacaktır. 

194 3 senesinden evvel Amerikan ~ 
niz tezgahları 1 363 ticaret gemiairıi 
nize indirmiş bulunacaklardır. ____ ,_ 

17 KİŞİNDi iDAML. 
Prag, 18 (A.A) - Radyonun v~ 

habere göre Hidrihin vcrdiğl emirle~ 
Pragda 17 kişi idam edilmiştir. . ..... fıf 

Bunlardan 12 Çek kurşuna djııtJP"'"' 
beş yahudi asılmıştır. 

iTAL YAN KRALI 
Livorno, 18 (A.A) - İtalyan ~ 

bugün buraya gelerek inşa edilen ~=-* 
dUstTi tesisatını ziyaret etmiştir.. ~ 
kralı tezahüratla karşılamıştır. --------

Almanlara göre 
• BASTARAFI 1 INCt SAHIFF.0~.;. 

kıtaları mareşal Keserlingin k~~ if1 
sındaki hava filosunun sıkı iş birliw ~ 
67 piyade 6 süvari tümeniyle 7 zırbb~ 
menden ve altı z.ırhlı livadan mUre~ 
ve 8 ordu halinde hareket eden m tıt' 
Timoçenko orduları grubunu mağl~~W 
mişlerdir. Arazinin düşman baki~. 
rinden temizlenmesi hala deYaın etııl 
ledir. dJ1! 

, Bu muharebeler esnasındn şilll~ 
kadar 648.196 es!r rilınmış, 1191 ~ 
her cinsten 5229 top ve hcsa~z ~ 
malzemesi iğtinam edilmiştir. Bır ~ 
ordulnnmıı bu harekata istirnk e 
!erdir. ~.ı· 

Ncvyork. 18 ( A.A) - Bildirildiği
ne göre. Amerikanın Moskova konfe
rnnınndaki baş delegesi Harriman yanın~ 
da bazı subaylar olduğu halde bir İn
giliz bombardıman tayyaresiyle dün 
l .ondradan Vaşingtona ge}miııtir. 

Londra, 18 (A.A) - Resmen haber 
\'erildiğine göre hava nazırlığı parla
mento müsteşarı yanında Hariman ol
duğu halde Amerikaya hareket etmiş
tir. 

mı>vzuubnhis olncaktır. İtalya hiç beklcmediği halde ikinci kış 
İtalya harp sonundaki nizamdan 2.İ- harbini de geçirıneğe mecbur kalmıştır. 

yade bugünkü durum ile uğravmağı ter- Ekmek, yiyecek ve mahrukat kıtlaş
cih etmektedir ve Alman iktısat nazın- ıru.ştır. Doktor Funkun İtalyanın bu 
nın ancak bu görüşmeler ile alAkadar dertlerini konuşmak için davet edildiği 
olacaiı söylenmektedir.~ gelmektedir, sanılmaktadır. 

Melburn, 18 (A.A) - Uzak Şark baş
kumandanı hava mareşalı Bruk cepha· 
ne fabrikalarını teftiş ettikten sonra 
harp bhmesiy]e istişare etmek üzere 
dün tayyare ile buradııın hareket etmiş
tir. 

Berlin, 18 (A.A) - Alman ~ ce-9' 
mandanlığının resmi tebliği : Doğtl .,et
hesinde taarruz hareketleri plan ~ 
hince devnm ebnektedir. Savaş 1' 11' 
relerimiz dün gündi.izün M~ans rıJld"' 
man tesisatını ve Moskova ile cıva ~ 
ki askeri tesisleri bombardıman e~, 
)erdir. Dlin gece Moskova ve Len~fsıı' 
daki iaşe tesisleri havA hUCU 

Bunlar iştirak etmi~ o1dukları Moa
kova konferansında çıkmış olan bazı 
meseleleri görU.eceklerdir. maruz tutulmnstur. 


