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Günü aeçmİ.f nüahalar 25 kuruıtur. Her gün sabahlan (İzmir de çıkar siyasi gazetedir. 

31 iNCİ Ylı. 

No. 8686 

Çorum, yangın tehlikesi atlattı 

Çorum, 28 (A.A.) - Dün gece saat 21 de şeh
rimiz çarşısında bir yangın çıkmış ve bi:·kaç dlik
kan yanm:şt ır. Yangının büyümesin in önüne ge
~ilmişt ir. 

Biiyük Bayramınız Kutıu· oısun Vatandaşlar 
r--------------------------------------------------------------------------------------·---------

umhuriyet; sul ; emni et, kuvvet ve refah içinde dev 
adımlarile parlak bir isti bale do" ru ilerlemektedir. 

~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~----·--~~--~J 
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HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

BAYRAM 
PROGRAMI 

BugUn, bUyük bayram, Türkiye
ııin her yerınde olduğu gibi İzmir
de de muazzam tezahüratla kut -
lulanacaktır. Bayram için zengın 
b.ir program hazırlanmıştır. Bu 
Jlrograma gört>, her taraf bayrak
larla su. lenecek, gece tenvirat ar
tırılacaktır. Yurttaşlar en iyi elbi
elerini giyeceklerdir. Bir çok yer

lerde taklar kurulmuştur. 
Sabahleyin saat 9-9,45 e kadar 

hükümet konağında cprotokola 
&öre• kabul resmi yapılacaktır. 

Kura, Deniz ve Hava kuvvetle -
rile her dereceli Resmi ve Husu~! 
bUtiin okullar, Parti teşkilatı ve 
ınensuplan, Sporcular, Cemiyetler 
önlerinde levhaları, bol miktarda 
'I'ürk ve Parti bayrakları olduğu 
halde nihayet saat (10,15) e ka -
dar Cumhuriyet meydanında lcro -
., - Devamı 2 gci Sahifede -

RUZVELT 

Mühim bir nu
tuk verdi 

Amerika birleşik dev
letleri harp vaziyeti 

almıştır, dedi 

• 



1 SAIJIPE (2) (ANADOLU) 

Harikalar devri Cumhuriyet 
118 yuD0 18 asoırOolk lbfiır ~afeır 

devırü gülbö paırDalkltor 

Bu büyük eseri Atatürk gibi bir dahi 
varattı, lnönü ~ibi bir şef idare etti 

.---------------------------------------------------------------------------------Dünyanın karşısında, topraklarımızın kudsi-

1 
yetini her zaman şeref ve kahramanlıkla 

koruyacak bir ordumuz vardır 
-----=~~----

İki Şı>fin bir Cumhuriyet bayramında kutlulaşmaları hatıralarından 

Bayram 
Programı 
- 8 &§ tarafı i. inci sayfada -

i<ide gösterilen yerlerini almış 
lı ulun acak latdır. 

Yutdaşlar, bulundukl:ırı Nahiye 
P.arti ocaklarının Bayı·ağı altıncla 
yiiriiy[ise katılacaklardır. 

Saat ıo,:ıo da Yalı, y:rnıncla J{o -
mırlan va C' . H. P. Reisi olduğu ha l
ele krokiye göre meydanda yer alan 
A:>ker, :Mektepli Ye halk grupları -
ııın önünden geı:erek bayramlarını 
kutla,racakhr. 

Bunu miitenkıp Re;;m\, 1\Jilli, Ma
li H: Hmm:oıi Müessese Ye te:ıekkül -
lncp hazırl~nmış olan celen.kler bu 
ll!:jekkülleriıı müme>ısilleri tarafın . 
elan Atatürk heykeline konulacaktır. 

Vali tribünde yerini aldıktan son
rı• Askeri Bando İstiklal mar~ını ça
lac;.ktır. Marş bitince C. IL P. Vı . 
la~'et İdare Hey'cti ııamma . hopar
lörlt:rle şehrın her tarafına vavıla -
cı:k» biı· nutuk verilecektir.· · 
. Nutuk ~itince c1şağıda gösterildıği 
uzeı-e geçıt resmi basl11·aC'aktır 

Askeri kıt'alardan· b·aska te~ek -
küller, geçit yürüyüşUn~ tiçcrı'ı kol 
ııızamında ıstir:lk ecleceklerdır. 

Bu gece Vihlyct tarafıııda,ı lıir 
lıalo verılecektir. Balo içııı icalıı>den. 
lere aynca cla\'Ptıye giindı-rı! 'Cek • 
1 ır. 

Merkez Komut:ııılıı!.ıııın \'c C. H. 
P . . :\Ie r kez kar.ası Reıslığının teıtıp
leı·ı cla ı resıncle l zınirde ve • 'ahi ve 
müdiirliiğii ı l e Partı teskdfılıııın t;r. 
t.bı \'eçhı l e d e Kar~ıyakacla fener a-
1:.~·Ian .nıpı l acaktıı-. 

Kü ll ii rpa rkl a , :ıo 1 O l lJ·l ı Per . 
.;cmbe giiııii ele Kı ~l a iiııiind,, saat 16 
elan itibaren Asker i Bando calncaktır. 

Bayram giinle r i Halke\'lerıııde 
Cııınhurıyet Tia lk Partisi:ıin Nahı\'~ 
\'e Ocak l arında konferan~lar ,-e t!·ğ:
;enceler tertıp ecl ilPcekt•r. 

1znıır Beden Terbiyesi V-:! İzcilik 1 .. ı 
ııı,gesıııın hazırlıyacağı prngTaınn 
~·öre staclyomlarda sı.ıor mii~alıaka • 
ı:ıı·ı yapılacaktıı·. 

llkc>kullard a :\Iaarıf Vekfıletinın 
'ebliğal ı daıl't>sındc konferaııslnl' ve 
111 ii~a m ere! er \'eri 1 ece ktir. 

llnyram giinleri Cunıhtı:·ivet lhlk 
Pa!t,sı \'ılüyet idare Il cı"ctı Reı.~ • 
iığıııce sec;ılccek hııtıııl<"r, larafıııclıııı 
ınııa~·yen saatlard a Kliltürpark Am
pı!•fikasyon nıerkeıııı d c \'ı• talinı;ı . 
tıı~,ı "Öre Halk kiirsiilerıncl,, ııuttık 
laı· \'P r ılN·ektıl' . 

Cumhuriyet bııgün, oıı :-ekiz nıs •ı- Cumhuriyet rejiminin ruhuna yakı~ıı· yüksek cl<:?rfc •len.' rnrmı. tır. ı.,;i?~a·ii: 
dadır. l\Iilletlerln tekfımülünde on yecli lıir mahiyet almıstır. Bugün artık b:ı~- tın aı·tınlnıası nı kQ !l'etleıırlırılnw~ı 
~nelik zamanın hi~· lıir feYkalacleliği ka türlü düşünüycır, ba~ka türlü el uyu- me\7.uunda, Cumhuriyetin bilgi ve ı-, 11• 

olnrndığı halde, TiirkiyP Cumhuriyeti- yoruz .. T:ım ve lıiiyük bir millet olma- clımaııh tc,elılıih;leri, her yıl artmı,; \'e 
nin bu on ~ekiz yılı, basardığı nihayet- nın bütün zevk ve gunınınu, C'umhuri- mü~tah~iliıı el' kıı1kınmasını kol:ı\'la;;. llıı; lıır ·cmıyPİ ·ıaııp 1·ozp( 1 d:ıgıL-
siz muvaffakıvctlcr \'e memleketin heı· yet devrinde el uyduk. tıı·mı~lır. ınıy ııcaktJr. 
tarafında va~lıklarını •uru~-. z~vk ,." Jl A A n I r: Ticlıırct ı~lerimiz _,,kl füı. ı ~ Vıliıyct. Komutanlık. P:ırtı Ye He-
":ıadetle hissettiğimiz e;;cl'lerle; a:<ır- Cumhuriyet bize, hHlk re mekteııc:i- kontrol.-iiz v'e .~peküla.·) oııcu .rekliııd<'.ı1 lediye tarafından teıısıp olunacak 
lanı tekabül eden bir zaman kıymeti lik saha ·ındn en geniş okuma re kiil- uznkla~tınlarak, kerdi:iini :imme men- hı!y'etler ~aat 16 da İ~tıkial, Hava, 
ta ım:ıktadır. tür hareketini açan devirdir. Asıı-larc:ı faati i~inde ynpıp .nıratmı t şk!latlı Emnıyet Şehil'ı~rını 21 , .ıreı. crll!r~·k 

Hiç bir millt>tin eıı parlak devrİ'ı<le m~ktep;;iz kalmış, e'ki o~nıanlı ;;al- bir hale ifrağ edilmi~ ve onun muhtaç Vılfıyet, Komutanlık, Paı·ti Ye Rı'le
bile. bunun bir ka~ misli zamanın, bi- tanatının ümmi diyarında bugi.iıı l'O· olduğu enıniyel ıııı'urları yaratmı tır. dı.' c adına bırcr celenk :rnv::eaklııı·: 
zim aldığımız neticcleırin dörtt biri cukla~·ımızın okumaları, ~arkılan ı'e ~l':!mleketin her tarafında fabrika- dır. · · 
derece~inde eser verdiğini göremeyı:r.. inliyen on binlerce mektep açılnıı>'lır. !arımız durmadan çalı~makta; imalfıt 2!) ı o ı D·U Çan;amb.ı g-ii nii saat 
illuvaffakıyetimizin sııTı ·uradadır: Cumhuriyet maarlfi, karanlığı nrta- ve i,;tihsalat giU:kçe wrtmaktadır .• \la- 16 da Kaniıyakada Atatiirkiiıı Ana-
cumhurİ\.·etimizi, Atatürk gi·bi taı·ihiıı rak köylünün ve halkın a.vag·ııı:"t git- muhit. ı)iyasacla halkııı ve memlekt:t:n 

1 

· ~111111 nıezann:ı giclilr<:ek, eel.?nhl,~r 
il'.!lebed ö.~üneceği lıir dahi yaratmı-, miş~ir. H.arf ink~liıbı, A~a~ürkün pın- umumi .ihti~·aı;larınıı güre tanzim dil- kon:,eak, nutuklaı· \'Prılrct>kt•r. 
ve onun nıkselme ,-e olgunla'ma;;ını da salsız deha.·ının hır nuı· gılıı halka W)r- nıektcdır. 
İnönü g.ibi bütün dünyanın takdirine eliği en büyük ıncla olmuştur. Bütii•ı I Artık ne bir yarı mü,;temleke~·iz, n-:! - 1--1--.-t -.--

h l'b' Şfb t · d' k B h" ı· k (' h · t' 'lt leeaınmı. ıı. mazzarr olanbk.~td·rettı .ır e kaşarn~ı~- vd''.t an_. şım ı ot.u~·or, kyda.zı1yoıd·.__ ~:ı . a-
1 
ıır aç.ı p.azar. u~ t1ırı~b·e ıı~ ı '. ı.>1HC Umumi ha~·bin ;;efaletleri ve İstiklal 

tır. ,aman u un e;;ır ve ıymetıııı ı enın azame ını, ta ır c u:q•mıc- organızas onu "a,·c:;ıııc e ug-uıı ·'aı :ı- k 1 t . 1 . 1 •
1

• h k' 
bizim kar:ımıza gelince km·betmi~tir'. mo.k imkanı var mıdır'? 1 riini. tic:;retiııi, %iraatini ~·ekdiğcı-:ne ·

1

k·a:!a arınıı1ı esır1 erıy e salgl ıgtı. ~ ·1ı -Türk milleti eflerinin sevk ve id~re- Latin harflerinin kabulü ile mc!'- 'rnurnzi \''.) ah211kli olarak tanzim et- a"'ııı ,sarl:-kı mt ışk?l.atn mt>mb_el \e kınu1 zc e 
. d ' h"k' 1 . k' 1 . . d 1 k t• . . 'kt r l' k 1. 1 esas ır.;ag ı. eş ·ı a ı yapa 1 me • 1~m 
ııı1 eknl, zamk and~ a ıı::ı .° ?1u~. :;ıı an

1
- ~epk~rı1mız ekce

1
, o

1
·ut

1
ma vet yeKı~tırm_e !"1'1h· ı · ısac ı eııal'e ı ı•rmı~. ıır rnr ı- çok parava. hem za m.ana, hem de · :.ık 

sız ı arı ·en ı enel'JJ. ıııııı po .. asınc a ım an arını o aya. ırnıı" ır. emmı- gız. ,1 . : .. 1 h . . .. htaçtı Cunı-
·ı k b b .... k h 'k t t ke\-fi,·et b k d c em.ın ı;e mu e a:-;s ı . a mu , . 

E>r; ere· u uyu arı ayı ~·ara mı~- ye ve. • ~ :~ ım.ınc ~~ .. ev?m M A L ~ y .D M / z : huriyet, bütün müşkülat unsurlan ile 
~ı · eden harr_ıleler, gerek orta .• g .ıek:;e yuk- Cumhurıyetın bu memleketı> ,nıptı- en kuvvetli sekil de çarpı~arak, bug(i '' 
Cumhuriyetin eser Leri se~ tecfo·ı~atta m~m.le~etııı rr_ıu~taç ol- ğı en lıüyi.ik hiznıetl-:rclen biri de • Tali- ! memlekete .r~pyeni ha ·tahııneler hedi-

L •• clugu.el;m:ınları ~etışt~recek ıhtısas 'U- yecilik sahasıııcla geçmiştir. Türk pa-'ve etmiş, halkta bir sağlık terbiyesi ve 
~uh ve tefek~u,r:. . belennı •. 1.11e .. l<>k tedrı ~tını artırmı:'· ra:<ı, kıymet ve i tikrar ,aadetinP, ıle\-l~draki kurmu~. snu·i hastalıklarla 
<..,enç Cum~~r_ıretın mane\'l kıymet- bize, ~ar~l~unu~tın yer me. m~ııı il' ol- Jet biidçe>:İ de tatbik kabiliyet ine \'c mücadelesini ar tı rmış, sağlık teskila 

ler ve e~erlerı ıçındı>; basta valanda,;ın çiide bır unıveır:ıte de \'ermı~tır. miİ\"tzen"'Ye Cumhurivet devrinde •ris- tın ı mLıntnz·ım bir hale ko,·mtı ·tt. · 
h · t fekkür·· .. ı .. · ı· b' · ··~t · · ı '· ·· · < ~ • •• ' • ~ ıı. ru \e }. unu~ c egı,;mesı ı.-e.ır. Ter ıye sı. emımızc ~ esaslı ı~la.h'.ıt ti. Vergi ,-;istemlerimizcle ;vapıl.m içtim a i muavenet mt!vzuu da dev 

(\ımhuıı~_ete taka?cl.um ı~cleıı zaman- olmuş \'e her sene, mekt0p l erınıızın ı:;lahat ve mali,·emi:r.in mih·:ızeneli , iti- Jet \'ıtzife k adro:ıın·ı anc•tk c h 
!arın cemı~·ette hakım kıldığı biitıiıı \'erdiği r:ındıman, O.·m:mlı idarc~i ile barlı havsi\'etll te«ckkiili.i bugün l' ii':k "ffc ( devr inde gi ı·elı,il' . . : . . ,,,unfı ·ut-
1 .. ·· ·ı ·temlcrıııi b · te k b 1 t e ı · · ı ' ' '- · ·· · · · mhcıı e "a c U'iun~ıe :-; ~ n ve u sıs m- k. ıyas ·a u em z ıır ~e\•ıye~·e ı:ı mıı,ş- huchıdları haı·icinde bile tak<lil' '-'~lil- :ı:ı:almıs dog-um ,. · 1 ,:,t '. ç : l· 

de ıo ,, n h·ıvat calı nıa , .. · • ı · t ·' ,oga n .• ~ ıı. oc n' 
n c g.ı '· • · -' ~ • gor me \€ c u- ır. mi~ bulunuvor iı·ıkım ve terbi ·e i i · k' . · ı · 

:iinme organizasyonunun hatırala•rı E~ki Fran,,ız Ba vekillerinden , , Bankacıl;k ~··tni Ti.Irk bfa~ının ve .' .1 . 1 t 1 
3 ıtıln ın l:jalına < ng 

· · · ı· h \'rcto <lii ürü. 'r 'h' ı· · · -ı · el f • • . • • ı u ı erı ıa ve er a ı mı'itır ızı sımc ı .. a. . - . · ) oı-.. arı ı:ı mebusan_ mec ısı reı cırın en . m:ını kabiliyetinin yapamıyacağı sanılan ADLIYEMiZDE . · · 
iıu en buyuk nıılletı, dar Ufukların hu- Heryo bıle mektep ~ahasınclakı qayre- b·ııık-ıcılık. temellerini Cumhuriyetin "l d . • 
dudu içinde bi.itüıı cevherini körleten t'mize gıpta eder"k · ' ' 1 .•. ' h 1 t t B .. •• e enı ve muasır hukuk \'e at la· • . 'k . . ı • · .. göstere ıgı sa ac a a mış ır. ugun ı t fel. f .· t . ki· . . · 
w pa:latan hır fela et ıçındc bulunu- - Türkiyecle her koydc gözünüze memlekette biivi.ik milli hareketJore e "e e.,ını~ .. opra . aıımıza ıııe -
,·ı,;t·du Cumhurh'et. kısa nlların rüı- carpaıı biiviik modet·n bina muthk-ı f l" t , l b" 1 . k' f . k' -1 rek mecelle huku mlerıll! ~ıl!r ' ıye mııh • • · • . .•1 . • . • • • • ' · ve ere ı c,;.e ı ııs ere ın rna ım an a- ı. ,1 · · . · 1, ... 1. A' ıı 
garlı akı,; ve hamlelerı ı e cemıyetin mekteptir • h 1 b' _ · .11• b k "eme erının yerıne ~ enı uı ' c ı-
. . . . .11 . · I rını azı•r ıvan ır ngın mı ı an a . · t · t . d 1 , 
ıclrakını te.':hır edecek ona, mı ':!llerın Demi tir. t . kk''l" 7.. .. • l • p .. b' . 1.. ~ esını e;;ı,; e mesı c gen.~ nt on !"e-

l . . ht ldukla . T b' K K·· ese u umuz ,,ncır. aı,ı ızımr ıı, 1-ız y·ı ·ınd k. Cu hu ·"etın ese r ı 
ya~ama arı ~çın mu f~kç. o 1 rıl yenı Bu meyanda er .ı':ı:e, ız, o• n • el~maıılar bizimdir. isleten ele lıiz.. 'ı· '. l\; ~d ~ kı m ı ı~ b··t·ı. ·o: 
ı ·ıkları, ,yenı rlih ve ı ır e emıııı arını titülP.ri de l\1aarifimızın hayat ve mes- ı • < ıı. ı e enı a nunu mu z, _ u l n. !i· 

:~ermi.·, onu me.deııiyetin a';ı~d.ınlattı,itı lek içindeki tekamiiliin(i ve ihtiyacını SI H H AT ı•e lcTlMAl MUAVEJNl!JF: .~al,_ aıle ' '..e ~uku~ meııe l c!Pr 1 m 1 z 1 ~'n 
ul~el_ere \'e elti ü.ncelere dogıu. çe\'l:;·. koluylaştıracak birnr varlık olarak Denebilir k( Ti.irkivede Sıhhat Ve- ılı>rı, en ust.un bır arlalct nız:ımılc 
mış~ı~·· C~mhurıyet, lıu mı~ne\~I ~aha- mevcucl mües;;e~elerimize karı~~ıı~t~.ı·. kaleti, ancak c'umhuri\·et rlevriııcle Lı- tıınzı nı et m ıBtır. l\l a h kı.,ne ~.e~~mızde 
dak~ ın~ılapl~, kurulan _Ye.ııı dun) .ı.n~~ Köy terbiyecileri yeti!itirmesı, koy rulmu. \'C rntanrla~Ia1·ın .-;ağlığı mev- ı,J:;Jıat ol mu ş, a dalet he r tu r .u tcsır 
yenı T~rk dunya:ıının ıstın.~d ede~e~ı kızlarının ileri birer köy k~ıclını ol:ırak zuu, millet çapında ancak bu clevirrle - Devamı 7 inci sahifede -
kı)·metı yaratmıştır. Bugun butun hazırlanması, Cumhuriyetın bu m'·n1· 
Ti.irk milleti. hım hir şuur kayn~. nıa~ı lekete gcliTdiği nimetlerdendir. 
ve ruh heyecanı içinde Cumhurıyetc;;ı-
dir. Bug~n nıtan hem bir ideal a:$kın, ~f:lfl/U~l.YET ,lKTIS~_DIYA_T.!: 
hem ele ıbır ~uurun ifade ve muhass'.·ıln- ... caret, zııaat ve sana) ı gılıı uç 
:;ıclır. rı:~h_ım e:sa~ üzerinde, partim izin •;e 

Bugünkü i~tiklat \'e hıirrivet. vgi,;i, hukumet sıya. etimizin devlelçilik nı -
. huna uygun olarak inkisaf eden iktı . a-

---------------- di hareketimiz, on altı yıl içinde, t:ski 

İzmir Esnaf ve Ahali 
Bankası 

Sayın yurddaşlarına 

yarı müstemleke toprnkları idhalat ve 
ihracatını tevzi n edebilen, fabri ka:.;yo
ııu kurulmuş, Memleketinin iptidai 
maddelerini işlemiye muktedi.ır ve her 
hangi bir harp patladığı takdirde ken
eli kendisine yetecek bir m~mleket ha
line getirmiştir. Türkiye, aslında lıir 
çiftçi memleket olmakla beraber , k~n
di mahsulleri ve toprok alt ı il:?rvetlerj 
ile ayni zamanda biır sanayi memlek':!ti 
olabilmek iktidarındadır. Bu iktidarı 

C h · t b lıulmırk ve harekete getirmek de Cum-um urıye ayramını huriyet devrine nasip olmuştur. Top-

Atatürkün Gençliğe Hitabı 
-Ey Türk genci! Bir inci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuri-

ye tini, ile lebed muhafaza ve müdafaa e tmektir. 

29 ll iriuci teıt r i n 1941 C.,:ar anıba 

1 Cumhurlfet <ı.evrinili 
yarattığı in~ılipl~r 

Yazan: lsmail ilhan Başcı 

Ank ara Halkevinde Ba§vekilimizin de işt irak ettiği bir toplantı 
Türkler en esk i devirlerinde d in tı. Bu kararname hem fesi, hem de 

ve siyaset' i ş lerini bir bir inden ayır - tekkeleri, şehlikleri kaldırıyor, tlir • 
mayı gerekli bulmuşlar ve Öyle dav- belere yüz sürülüp yalvarılmaııı gibi 
ranmışlardı. B1;1, b~>:ü~, bir fikri te- gülünç bir adeti yasak ~diyordu. 
kimül eseri idı. Dını sıyasetle karış- Kararname bütün memurlara şapka 
tırmak gafle tini gösteren devletler giymelerini emrediyordu. Daha son
bu hatanın cezasını çekmekte gecik- ra çıkan kanun bu mecburiyeti bütün 
mediler, bire r birer inkıraza sürük- millete teşmil etti ve fes, - Umumi 
lendiler. O fahiş hatanın Türk tari • bir sevinç içinde - başlardan atıldı. 
hindeki en son kurbanı Osmanlı im - Takvim, saat ve yeni rakamların 
paratorluğudur. Bu İmparatorluktan kabulü 
Türkiye cumhuriyetine miras kalan Yeni TürkiyP-ye imparatorluktan 
dertlerden giderilmesi en güç görü - miras kalan karışık meselelerden biri 
nen de yine bu din ve devlet birliği de takvimdir. Saltanat devrinde 
idi. uzun zaman yalnız • Ayın geçirdiği 

Yeni devlet, ne kadar güç olursa safhalara göre tanzim edilmiş olan • 
olsun bu i•i başarmak, bu dert - Arap takvimi kullanılırdı. 

, y b . 
te n kurtulmak mec urıyetinde idi. Arap takvimindeki güçlük ve bir 
Bu sebeple hilafet ilga edildi. Hali - devlet idaresine verdiği karışıklık 
fenin sınır haricine altılmasına ka - Osmanlı hükumetini bile sonunda dü
rar verildi. Bu suretle din ile devle· şündürdü. Bu takvimi değiştirmeğe 
tin ayrılı ğ ı hedefin,. yaklaşılmıştı. mı:_cbur etti. O zaman hicri esas mu· 
Bu büyük adım, teşkilatı esasiye ka - hafaza edilmekle beraber güneşin 
nununda yapılan tadil ile bütünlen- devrine göre yeni bir takvim çıkarıl
miş oldu. Evvelce bu kanunun ikinci dı, devlet işlerinde hem kameri -
maddesinde .ı: Türkiye devletinin di - hicri, hem de şemai- hicri tarih kul. 
ni, dini islimdır ı> kaydı vardı. Bu !anıldı. iş büsbütün karıştı. 
kayıt çıkarılmakla yeni devletin la - Yeni Türkiye devleti bu karışık 
yık bir müessese olduğu tebellür et- durumu da düzeltti, «26 Kinunuev -
tirildi. O güne kadar mahkemelerde vel 1926>ı tarihli kanunla beynelmi
yemin, «Vallahi » kelimesiyle yapılı - Jel takvim ve beynelmilel saat kabul 
yordu. B'u tadilden sonra yeminlerin edilerek devletin hazine hesapları 
«Namus ve şeref Üzerine ,. yapılması- ve milletlere münasebetleri, milletin 
na başlandı. kendi işleri noktasından uğranılan 

Hukuki inkılap ta hemen hemen güçlükler kökünden kesilip atıldı. 
din il,. siyaseti ayırmak kadar gerek- Bu değişikliğin zaruri bir neticesi 
li idi. Türkiyede henüz mecelle ve de rakamları değiştirmek oldu ( 1 Ha 
şerait hükümlerine dayanan kanun • ziran 1928). 
lar vardı. Bunların yerine asri telik- Kültürde yenilikler: 
kilere ve ihtiyaçlara ' uygun bir ka- Osmanlı impartorluğunun ilk 
nun koymak lazımdı. Bu zaruretle devirlerinde devlet maarifçiliği yok· 
Türk medeni kanunu kabul olundu, tu. Muhtelif vakıflarla idare edilen 

Yeni kanun, hukuk ilminin son medreseler ve müderrisler vardı . 
nazariye ve düsturlarına uygun ve Meşrutiyet, Osmanlı maarifinde 
dünya medeni kanunlarının hep. şöyle böyle bir inkişaf uyandırdı . 
sinden üs tün olan İsviçre kanununun muallim mekteplerinin ıslahı, liseler 
aynidir, Büyük Millet Meclisince 17 teşkilatı ve lstanbul darülfünununun 
şubat 1926 da kabul edilmiştir. Fa • fakülte -;•asına göre yeniden teşkili, 
kat hazırlığ ı iki yıl Önce başlamış beynelmılel fikir cereyanlarına ser -
Türk hukuk ilimlerinden 36 kişini~ best kapı açılması bu devirde başla
ı.4 ar sür~n deva~lı çalışmaları ne- mıştır. 
tıcesınde ıkmal ı>dılmiştir. Yeni Türkiye devleti her sahada 
Madd.e~~ri izah eden şerhler ayrı olduğu gibi maarif ve terbiyede de 

},~. ~t 1;:!1l1k. bir hey'et tarafından milliyetçiliği esas tanıdı. Bunun için 
uyu ır c ılt halinde hazırlanmış· her şeyden önce din ve ilim müesse· 

hr · seleri adı altında karanlık birer ce -
Böylece teokratik saltanat rejimi • halet pazarı, miskinlik yuva11 olan 

ni yaşatmak v,. kuvvetlendirmek medreselerin ortadan kaldırılmaaı 
İçin Türk ulusunun içtimai hayatına lazımdı . 1923 martının 3 ünde hila· 
din namına zorla aşılanmış dar ve fetin, şeriye ve evkaf vekaletlerinin 
iptidai hukuk esasları ortadan kalk- İlgasına karar verilirken bu mühim 
mıştır. ve pek mühim iş de yapıldı, tedriaat 

Tür ki yede kadın hukuku : .milli umdelere göre - tevhit olundu. 
Saltanat devrinin günden güne Harf inkılabı: 

ağırlaşan baskısı Türk kadınılğını Yeni devletin milli kültür saha • 
ezmekte çok ileri gitmişti. Orta za - sındaki en kıymetli eserlerinden bi • 
manda yetişmiş bir takım Arap - ri harf inkılabıdır. 
lslam imamlarının içtihadları esas Bu pek büyük iş, yine devlet 
tutularak ve bu içtihadlar istenildi~i kurucusunun irşadiyle, 1927 yılında 
gibi tefsir edilerek Türk kadını bir ele alındı, 1928 yılının ilk aylarında 
çok insanlık haklarından mahrum fikri hazırlıklarla geçti. Teşkil olu • 
edilmişti. Kadın artı~ umumi hayat- nan mütehassıslar encümenine birin
tan büsbütün çekilmış, okuyup yaz- ci toplantısını 26 Haziran 1928 de 
ması ve fikren açılıp olgunlaşması yaptı. O yıl Ağustosunun 9 uncu gÜ· 
ayıp ve günah say~}ır hale gelmişti. nü Atatürk, lstanbulda SaraybU'r • 

Bu zamanlar Turk kadını için nunda bir söylevle inkılabı müjdele-
gerçekten bir zindan, ve bir iztırap di. Kamutayda o alfebenin kabulü 
devridir. kanununu 3 teşrinisani 1928 de neş· 

Yeni Türkiye devlet i, kurucusu retti. 
Atatürk, bu durumu da düzeltmek. Dil inkılabı: 
ten geri kalmadı. Medeni kanuna Türkiye devletinin özü Türk, adı 
koyduğu hükümlerle Türk kadınlığı Türk ve her şeyi Türktü. Halbuki bu 
na medeni haklarını verdi. Bu devrim devlete Osmanlı imparatorluğundan 
az zamanda hayırlı verimler .vöster- Türk olmıyan harfler ve yine Türk 
di. Kadın umumi hayatta az z-aman- olmıyan bir dil de miras kalmı,tı. 
da mühim mevkiler aldı. Harfler, Arap harfleri kaldırıldığı, 
Şapka inkılabı ve tekkelerle tür • - Devamı 6 ıncı sahifede -

belerin kapatılması : •----------------
Osmanlılar 1828 den beri fesi gi

yiyorlardı . Daha Önce - en çoğu ka
vuk olmak üzere • çe§it çeşit başlık 
kullanıyorlardı. Fes, nar çiçeğinden, 
vişne çürüğüne kadar giden kırmızı 
renkte bir keçe külahlı. işte Osman
lı padişahlarının hemen bir asır, 
Türk milletine giydirmek için çalış -
tıkları bu başlık, bütün dünyada 
Türklük aleyhine kullanılan bir mi -
zah mevzuu olmuştu , 

Yeni devlet, ulusun başında püs. 
küllü belaların remzi gibi duran fesi 
da atmak zorundaydı. Buna da bü
yük kahraman Atatürk önayak oldu. 

Türkiye 
iş Bankası 

• 
lzmir Şubesi 

kutlular 
raksız çiftci kalmamış gibidir. Çiftci 
tesk ilatlıandırılmı!'I, kredi işleri tanzim 
edilmi , mah ulün :-;at ı ş imkanları dev- 1 

.. .. --------·----'"""-"!etin murak;ıbe \'e teşeblı ii 1 i :ı en 

Mevcudiyetinin ve İstiklalinin yegane temeli budur, Bu temel, 
senin en kıymetli hazinendir. lr.tikbalde dahi, seni, bu hazineden, 
mahrum etmek istiyP.<:ek, dahili ve harici bedbahtların olacaktır. 
Bir g ün, İstiklal V f' Cumhurive ti müdafaa mecburiyetine düşersen, 
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şera· 
itini düşünmiyeceksin ! Bu imkan ve şerait, çok na müsaid bir ma· 
h iyet te tezahür e de b ilir. İ stiklal vP. Cumhuriyete kasdedecek düş
manlar bütün d ünya d a emsali görülmemi• bir galibiyetin mümes. 
sili ola bil irler . Cebren ve hiJ,. ile aziz vatanın, bütün kaleleri 
zaptedilmiş , bütün tersanelerine girilmi,, bütün orduları dağıtılmış 
ve me'\lleketin her köşesi bilfiil işıtal edilmiş olabilir. Bütün bu 
şeraitten daha e lim ve daha vahim olmak Üzere, memleke in dahi
linde iktida ra sahip olanlar gaflet ve daktlet ve hatta cinayet için
de bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müs
tevlilerin ıiyasi <•meller ivle te vhid ,.debilirlf'r. Millf't fakrüzaruret 
içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evladı! l~te, bu ahval ve •er ait içinde dahi, 
vazifen, Türk istiklal v,. Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç ol
duğun kudret, damarlarındaki asil kanında mevcuddur . 

1 

24 Ağustos 1925 de Ankaradan 
Kastamonuya giderken şapka giydi. 

ı Onun Ankaraya dönmesiyle beraber 
2 Eylül 1925 tarihli kararname çık-

Sayın yurddaşların 

Cumhuriyet bayra
mını kutlular 
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Sayfa 3 

Cumhurıivetin 940-41 yılı, dahilde ve hariçte varlığı
mızı kuvvetlendiren çok esaslı hamlelerle ~eçmiştir 

Memleket bu sene de birçok eserler kazandı. Hükumet tarafından 
Halkın refahına ve kalkınmasına yarayan yerinde tedbirler alındı 
MDIOet,, tarm lb>Dr gurur ve önşDralh lçfincdle lb>lYIDlYlnılYly©r 

r Geçen yıl Atatürkü de: ~ 
rin bir iç sızısı ile 

anmıştık 
10 lkinciteırin 941 -

Atatürkün finiliie vedaının yıl- = -
dönümünde, ııeçen aene de bütün = = 
millet, derin bir iç ıızııı ile onu an- = = 
mııtı. Gazeteler, Eazla sahifelerle =: := ı 
intitar etmit ve bu aahifelerde Ata- - -
türkü yaıatmıılar, onun büyük de - = 
hşıını iritilmez kıymetini ve eaerle
rini anlatmıtlardı. Halkevlerinde = = --toplantılar olmuı ve millet, onun 5 = == manevi huzurunda ve Şef İnönü- = = --nün etrafında, Türk davaaı için tek- -
rar and içmiıtir. 

tırdı. - _ 
* Ayın on dördUncü günü tütiin 

piyasası açıldı. Toros yolile bir in -
gıİız askeri heyetı Ankaraya geldi. 

* Hatayda şiddetli seyelap ve 
Trakyada heyelan oldu. - _ 

* Münakalat Vekili lzmire geldi. 5 = 
Muhtelif işleri tetkik ettı. 5 = 

--
------
--

s:: 

= 

--
iki Şef iki inkılapçı, iki arkadat vaktiyle Eııe manevralarında 

oto:..obil )erinde samimi bir tekilde konuıur !arken 

* Milii Şef! İngiliz askeri heye - = = 
tini kabul ettı. Merasimde Hariciye 5 E 
Vekili de bulundu. 5 5 

* Hükfimet tutün satışlarının düz ;;;;; = 
gün gitmesi için muhtelif tedbirler = = 

ı== 

= Cumhuriyet 940 yılını da millet Balif~ks bi~ nutuk. irad ederek Tiir- * T!ca.ret Vekili N~zmı To_Pçuoğ. 
ve memleket için bir çok hayırlı ve kıyenın basıı:_etlı sıyasetının teı:,avü- lu çekıldı, yerıne Mümtaz Ökmen 
mesut hareketler faaJivetler ve ''e- ze karşı saglam bır sed oldugqnu geldı. 
nı eserler hazırİamaıa'rıa geçiidi. söyledi ve «lnönünUn sözl~rı bPnim B I R 1 N CIK A N UN 
Hıılkın refahını ve kalkınmasını, de sözlerımdir• dedi. 

aldı. =
* İş kanununda ihtiyarlara teka- E = 

Udiye ve.rilmesi, kadın ve erkek a - E = 
* Işıkların karartılması başladı rasında fark gözetilmemesi için ta- = = = 

memleketin medenileşme ve umranı * Finlandiya ile bir Kliring ve 
m istihdaf eden biltün bu çalışmala tepıye anlaşması ımzalandı. 
rın neticelerini, vatanda~lar muhitle * Şeker fabrikalarımız istihsala -
rinde ve kendi yaşayışları üzerinde tının yüz bin tona çıktığı anlaşıldı. 
bariz bir şeklide görm.ıkte ve bun- * TUrk - İngiliz ticaret anlaşması 
dan inşirah ve gurur duymaktadırlar imzalandı. 

Cumhuriyet hükOmeti; siyaset \'e * Memleketimizde senede 44 bin 
memleket müdafaasında da milletin çocuk doğduğu, ölüm nısbetiııın bin 
adeta heyecanını tahrik eden em - de• 25 olduğu anlaşıldı. 
salsiz bir kiyaset göstererek mem - * Koordinasyon heyeti, şehir ve 
leketin içinde yaşaılığı sulh ve er,n- hu•usi tenviratm maskelenmesini ka 
niyeti bir kat daha tııkviyc eylemış- ı·arlaştırdı. Tatbıkat ve mevcut la -
tir. mar.ina saçların mübayansına ge -

Harici hadiselere karşı çok hassas ç•ldı. 
olıın hükOmet, diğer taraftan iç ha- * Fon. Papen, Almanya ile ltal -
yatımızı inkişaf ettirecek, bünyemi- yanı!! T.il~kıy~den .h•ç bır .şey ı~te -
zi sağlamla~tıracak her tedbirı al - medıklerını, Turk s.':l.'.~se.tının B.ogaz. 
ınıştır.Ebedi Şef Atııtilrkiin zıımanın lnr etrafında. döı;_düırunıı ve Türkı -
da başlıyan inkilap ve hamle, l\1illl ye~ı~ harbe_ ıştırak _ etme~.ek pren -
Şef lnönü devrinde de parıak ve sıpının aşıkar oldugunu soyledı. 
haşmetli asan ile devam etmekte ve * lnhisarların . yıllık varidatı 45 
Türkiyeyi tarihin hürmetle kaydet- mılyon .~ırayı ~eçtı. . . . . 
tiği bir millet olarak dünyaya gös - * .Munakalat Vekılı Alı Çetınka-
tcrmektedfr. y:ı sıhhi sebeplerle Vekaletten çe -

,. • kildi, yerine Cevdet Kerim lncedayı 
Şu son bir sene'iıin pellı başlı v:ık- geldi. 

alarmı tesbit etmek lazım gelirse, * Dünya ahvali karşısında hükO-
şöyJe bir neticeye varabilirız: metin aldığı acil ve zaruri tedbirler 

J K / N C J T Eş R J N: Parti grubunca tasvip edild•. Ben -

Şefimizin Meclisi açış nutukları 
her t.araft~ iyi tesirler yaptı. 

Bulgar gazetelerı de bu vesile ile 
ne,riyat yaparak Türkiyenin sulh 
ve harbi elinde tuttuğunu, Bulgaris
tanın Tilrk siyasetini tamamiyle tas 
Vip ettiğini yazdılar. 

* Ankarada dil, tarih ve coğraf
ya fakültesi binn<ı :ı~ıldı. 

zin sarfiyatı tahdit edildi. 
* Memleketimizdeki Yunanlı genç 

ler Yunan cephesine gitmiye başla
dılar. 

* Romanya ile tica.ret anlaşması 
yapıldı, 

* lstaııbul, Kırklareli, Edirne, Te
kirdaği Çanakkale ve Kocaelide si
yasi va~iyet dolayısile örfi idare ıliin 
edildi. 

* Fon Papen Ulus gazetesine, 
Rerlinde kendisine atfedilen beya -
natın asılsız olduğunu söyled .. Ay -
rıca Milli Şef tarafından kabul e -
dildi. 

* Memleketin her tarafında as -
lcer ailelerine yardım harektleri ar
tırıldı. Kızılay da kahraman ordu -
ınuza hediyeler kabulüne başladı. 
-* İngiltere Ilarfciy~ Nazırı Lord 

1 
~1illi Şef, geçen yıl meclisi çok mühim ı 

____ _. ..... __ h_ir_n_u_t_u_k_ıa __ a~ç~m-~~I-a_r_<lı ________ __ 
Milli Şef, lkinciteşrinde Millet Meclialni açarken bir nutuk 

İradettiler. Hükumetin bir senelik faaliyeti, yeni çıkan kanunlan 
Ye bunların tatbikatını ltar"t .,ttiJer. Müteakiben harbin inkiıafla. 
rına bakarak facianın Avrupa haricine de airayet edecek bir dün
ya muharebeai haline seldiiinin görüldüğünü, harbin tecellil~ri 
lcar9ıaında elem duymamaklığın mümkün olmadığını, Cumhurıyet 
hükumetinin harici aiyaaetinde bir ıene içinde taha~~I olma~~ğı: 
nı, bunun "n birinci ıebebinin, bu ıiyaaetin ıiyaai iatıklal ve mulkı 
tamamiyetinin mahfuziyetine dayanma'1 ve ve haria emellerle ala
kadar olmamaaı bulunduğunu aöylemit; 

- Türkiyenin hududları haricinde bir karıt toprakta gözü ve bir 
hakkı ihlale niyeti yoktur, 

Demittlr. Şef devamla, dünya ahvali içindi' uzak, yakın bütün 
devletlerle münaıebatımızın normal aeyrini takip .,uiğini, taahhüd
lerimize ıadık bulunduğumuzu, ordumuzun kuvvetlenmeai v" ihti· 
)'ac;lannın tamamlanmaaı için hiç bir ihtimamın eairııenmediğini, 
lllilletin kendi.ine düten vazifeyi iftiharla yaptığını, (Cumhuriyet 
Orduaunun, vazifeaini hakkiyle bataracak bir ehliyette olduğunu) 
milletin ya9ama haklarının her feyden önce milli birlik, fedakarlık 
Ye kaJtramanlıktan ıreldiğini aöylemit, 

- Türk milletinin buııünkü "vladları kahramanlıkta kendi geç
ıniılerini her halde müftehir edeceklerdir. Milletler içinde iıtikbalin, 
her vaaıtadan ıonra nihayet kahraman ve fedakar olanlara müyeaaer 
olduju bir devirde Türk milleti temiz, .. min bir iatikbale ııururla bak. 
bıaktatlır, 

P.ııı!tti!'. ' . 

----
lzmirde Karşıyakaya seferler Pasa: dılat yapılmasL kararlaştınldı. = = .11• Şef b" b .... b' T" k - k k 

rt * 
Aydın istasyonunda tadilat ya- Mı ı B ır k~Yl.ra~ Dgunu R.r f'ukr codcugun.~ .~k.~ar )en 

PO vapur iskelesine inhisar etti • A d d b' t h da aıve 1 ımız oktor e ı say am &'ozu uyor 
rildi, pılması ve y ın a ır pos a ane .. 

----(yanın-

* Hazirandan ilk teFrine kadar inşası için Münakalat Vekilı tara - den hazırlandığını, fevkalade büd~· - tun meml~kette k.ut.~ulandı. 
., fınd"n emir verildi. nin 83 milyon lira oldug" unu söyledı. * lzmırde lnonu koşuları yapıldı; 

olan devlet varidatının 111 milyon ~ t k l"k 1 f F d · · 
500 bin lira oldug" u tesbit edildi. * Ayın yirmi altıncı günil Dr. Re- * Me~leketimizden. ~yrılan .. n~il- ço a a a ı ~~ ı ..• er l ıtıbariyl«: ~n: 

fik Saydam kabinesinin ilttıdar mev- tere harıcıye nazırı, harıcıye vekıhmıze kara, takım ıtıbarııle stanbul bırıncı * Milli Şef lnönü, Siyasal bilgiler kiine gelişinin yıldönilmO biltiln mat t.elgraf çekerek tahassü. atını bildirdi. geldiler. 
okulunda yapılan törende, gençlere buat ve milletçe kutlulanclı. lngfüz gazeteLeri müzakeratın hnvu- N 1 SA N 
hıtap ederek, onlardan memleketin 
bekledıği hızmetleri anlattı. * Milli Şef, şark vilayetlerinde sını ve ehemmiyetini tebarüz ettirdi-

* 
l T Ti! k . bir seyahate çıktı. • ler. . • . . Beden terbiyesi g~ne.1 direktörü ge-
. ngı •z - r tıcaret anlaşma- * lstanbulda sabaha kadar de - * Mıllı Şef, Bay Hıtlerın Alman neral Cemil Tııner lzmır fabrikalarııı-

sının ımzası Londrada iyi tesir yaptı. ld b ı 
* Edirnede nehirler taştı ve hü • vam eden bir pasif korunma yapı ı. ilyilk e çisi vasıtasiyle gönderdiği daki Beden tePbiyesi teşkilatını tedkik 

kCımetçe tedbirler alındı. Bazı va _ Ş U B A T mesajı kabul ettiler ve teşekkürlerini 1 ettf. 
tandaşlar boğuldu. Köyleri su bastı. . . . bildirdiler. * lnönü zaferinin yıldönümli, par-

* Milli Şef şark vilayetlerinde bir * ~aşvekıhmız Dr. Refik Saydam * Başvekilimiz İstanbul idhalatçı- lak ş<>kilde kutlulandı. 
~eyahat yaptılar. Amerı~a Cumhur reisinin şahsi mü- !arını davet ederek idhalat vaziyeti et- * Ellerinde pamuk bulunanların 

* Silivri önünde bir Urogvay va _ messılı albay Donuvan'ı kabul etti. rafında maHlmat aldı. Ticaret Yeki\- pamu·klarına hükumetçe el konulması 
* Bursadaki Merinos fabrikası, Jeti çimento satışlarını tanzim eden kararlaştırıldı. 

puru battı. 208 yolcu boğuldu. Bun- kuruluşun.un üçüncü yılı kutlandı. bir karar neşretti. * Mektonlerin eskisine nisbetle <·r-
l:ır Filistine giden musevilerdi. * u "' . ıuapısa ovasında Gediz yüksel- * Koordinasyon hey'eti, on altı ya- ken kapatılmasına Maarif Vekaletince 

* Başvekilimiz ekonomi haftası - dı. Seylap oldu. İzmir vilayetindeki şından yukarı erkek çocukların maden karar verildi ve bu karar, tebliğ olun
m açtı. Bugünden daha iyi günler çaylar d~ yıne taştı. Münaknlii.t ak • işlerinde, on iki yaşından yukarı kız du. 
göreceğimizi, inkişaf içinde bulun • sadı. Köylere Kızılay tarafından ve erkek çocukların da mensucat fab- * Hükumetin, bu sene bizzat müs-
duğumuzıı, bükfimetin fiat meselesi yardımlar yapıldı. rikalarında çalışmalarını kabul etti. tahsilden Ratın alacağı tütün için Ko-
üzerinde durduğunu söyledi. * Milli Şef, doğu 3eyahatinden * İstanbulda 16 Mart şehidleri ih- ordinasyon hey'eti beş milyon lira talı-

* Çukurovada ve Kozan vilaye - döndü. tifali parkık surette yapıldı. sis etti. 
tinde demir, petrol, ve krom maden- * Türk şileplerinin bir elden ve * İstan'bulda geniş mikyasta para- * Üsküdar tramvaylarında 70 ka-
leri bulundu. nöbetle idaresi için aliikadar komis- ştitc;ii tecrübeleri yapıldı; ve müdafaa dm biletçi istihdamına başlandı. 

* MiJJi ko.runma kanununda ta - yon karar verdi. muvaffakıyetle neticelendi. Mili! Şef, İngiliz büyük elçisini ka-
dilat esasları hazırlandı ı·e muhte - * Ellerinde zahire ve hububatı * Parti grubunda Sıhhat Vekili bul etti. 
kirlerin cezalarının artırılması tes - olanlarn hükfimete beyannama ver- Kızılay cemiyetinde meydana çıkarılan * Milli Şefimiz, Ankarada Türk 
bit edildi. meleri ilan edildi. iohtilas etrafında hu"ku"mAtı'n aldıg" ı ne- Hava kurumu merkezini şereflendirdi-

* Bü"ük . küçu"k '1 d 1 1 ~ . , ı• en. ere~ ere * lngiliz gazeteleri Balkan vazi- ticeyi izah etti. Milli Şef, yeni Macar ler ve direktifler verdiler. 
Gedız ve B~~sa ve _Balıkesır~ekı çay yetlerini izah eden yazılarında Tilrk elçisini kabul buyurdular. İzmir mıııtakasından 4 milyon lira
lar taştı, munakalat, ıktısadı, zerı • ordusunun Trakya hududunun ar • * Ayın yirmisinde Millet Meclisi lık mahsul alınması için İngilizlerle ye-
yata zarar 0~.du: . .. . . .. kasında bir duvar gibi durduğunu ö.rfi ida_r~yi üç ay uzatmıya karar ver- ni anlaşm~ yapıldı. . _ 

* Meclıs orfı ıda~~ ~uddetını .uç yazdılar ve Türkiyenin hareket tar- dı. Harı~ı.l'.e Vekilimiz Kıbrısta İngil- . '!r 2.0 Nısanda Menemende Kubılay 
a.~ daha .uzat!ı ve hukumet de tu - :ıı lngiliz hükQmet mehafilinde tak- tere Harıcıye nazırı ile konuştu, ve bu ıhtıfalı yapıldı. • 
tun, zeytınyagı .pıyasasına müdaha- dirle karşılandı. mevzuda Kahirede bir resmi tebliğ * İstaııbulda mağaza ve eglenee 
leye ka:a~ verdı. . . . . . * İngitterenin Romanya elçisi İz- neşredil.di: . . yerlerin.in .gece yarısı kapanmasına ka-

* Mıllı Şef lngılız sefırını kabul mir vapuriyle Kösteneeden 1stanbula * Mıllı müdafaaya Millet meclıs•!ı- rar verıldı. 
ettıler. . . . . .. geldi. ce müstaceliyet karariyle (30) mıl- * 23 Nisan bayramı.'. yurdun ~er 

* Naklıyat se~ıslerının daha su- *Ayın on yedisinde Türk_ Bulgar yonluk fevkalii.de tahsisat ayrıldı. tarafında parlak tezah'lrat~:ı kut.ıan 
ratlı ve em.nıyetlı olması içın hükO- anlaşması imzal:ındı ve Bulgar harici- * Milli Şef, Hitleriıı me~ajma cc- d~ .. Milli Şef, çocukların mumessılle· 
metçe tedbırler alındı. ye nazırı Sobranya meclisinde bu ese vap verdiler. rıııı kabul buyurdu. 

l K l N CIK A N UN rin sulh eserine yardımım izah etti; * Adliye :Vekili c.~za kııı~unu~mn i~- * 1Rtanbuldaıı :ıx~·ı.l:ıc~.k. Aı~ıı~ol.u-
. . . anlaşma her tarafta iyi tesir yaptı. timai tekamıillere gure tadı! edıleceı;ı- ya geçec<k 12.000 ~·~ılık kafıle ıeın uç 

* ~~gıltere .Başv.~kılı Çiirç~I, yeni * Ebedi Şef Atatürkün kabri i in ni söyledi. . . . .. vapur tnhsi• ~dıldı.. . . . . 
yıl munasebetıle Turk mılletıni se - müsabaka açıldı ç *Ayın yırmı beşınde Turk - Sovyel * J,tanbulda yaı dım:~e\enleı ko~u-
la.mlıyn'.ak .«~üşk~I aylar zarfında * Ayın yir~i birinde memleketin deklli~asron~ ilan edil~i. De~larasy~ıı- tesi kuruldu ve ıoo .. gu7:ıdc .Ba):a~ı, ~er 
Türk mılletının degışmez dostluğu • her tarafında tek ekmek tipinin tat- da Turkıyenı_n h~ı•be gır!11~sı ~.kdır.ın- vazıfode çalışmak uzeıe ısmıııı 3UZ-

na !Ilazhar olmak saadetine erdik> bikatı başladı. Kira bedelleri hakkın de So:'?·etl~rı.n. ~ıtarafhgıııa ı:uvenılP · dırdı. . . .· .. 
cledı. da da Koordinasyon heyetinin kar:ı bılecegı bıldırılıyordu. Deklara:;yon, * Tiırkıye - l\fac~ı ısl.ın arasınd;ı *· Ankarada pamukçuluk_ kon - rı çıktı. · dünya siyasi nıahfillerincle iyi tesirler 20 milyon liralık mubadele için bir 
gresı toplan~ı .ve pamukçulugumuz *Ayın yirmi üçUnde Halkevlerinin bıraktı. tica'!"et anlaşnı:ı'1 yapıldı. 
~ahasın:.:ı muhım ve faydalı karar- dokuzuncu yıldönümü kutlulandı. * 30 !\fart la ikinci lııönü mulıare- * Demir ve Aktan şilepleri lsta.E; 
ar*veBr ı. kT . lih' b' t k * Ticaret Veldli beyanatta bul~n~- Jıosinin yirminci clönümii halıra•ı bü- - Devamı 4 üncü aahifede -
. aşve ~ ımız m . ım .ır .nu u rak, hükfimetle iaı;e, sevk, fiat, ıhlı- 1ll•••Iİl•••İıl••.••'llİ•••ııİıı•ııİI••••••~•••' ırad ed<;rek ıç ve dış sıyasetımı~ı an~ kar ve kontrol işleri etrafında aldığı • '-
la~tı. Mıllet ve memlek~tın selam.~tı tedbirleri anlattı. Milli şeref ve toprak 
·~.•n .:ı.1~~~n tedbırlerın •Sabetl.e go - bütün!Uğlimüz icap ettirmedikçe haor
ruldugunu, ordur,nuzun_ her gün da- be girmiyeceğimizi söyledi. 
ha fazla .kuvveti• oldugunu, _vatan • * Ayın yirmi altısında lngillere 
duşlar ıçın stoklar. yapıhcngını, sa- hariciye nazırı Eden ve genPral Con 
nayi. müessesel~rının, dPvlet prog - Dil Ankaraya geldiler; Atatür~ün ~ab
r_a'!'ıle .çalışacagını, askerlı~ hızme - rine çelenk koydular. Şl.:reflenne zıya-
lının bır yıl claha uzatıldıgını, tek fet verildi. Reisicumhurumuz misafir-
ekmek usuliinilıı ıhdas edileceğini !eri kıııbul buyurdular. Ankarada aske
söyledi. , ri ve siyasi müzakereler oldu. Neşre-

* Ziraat Vekilı İzmire geldi; ba- dilen tebliğde iki devletin taahhiidle-
zı tetkikler yaptı. rine sadakatleri teyid edildi. 

* Ayın dokuzuncu, onuncu ge - M A R T 

Doyçe Oryent BanJ:t 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZMIR 
Merkezi: RERLtN 

Almanyada 17 5 şubesi mevcuddur 
Sermaye ve ıhtiyat akçesi 

cesi, İzmir ve havalisinde şiddetli 
zelzeleler oldu. Hasar yc5ktur. 

* l\laarif Vekaleti İnönü ansıklo
pedisiiıin hazırlanmasını kararla§ • 

171,.'.JOO,OOO Rayhşn1ark 
Türkiyede şubeleri: lSTANBUL ve İZMİR 

*Maliye Vekili yeni yıl büdçesinin 1 Mısırda şubeleri: KAHiRE VE !SKENDERIYE 1 
üçyüz dört milyon dokuz yüz yirmi Her türlü banka muamelimnı ifa ve kabul eder. 
yedi bin altı yüz altmıı iki l!nı üzerin· •••••Iİll••••-----------• 



. SAHiFE (4) 

Cumhuriyetin 940- 41 yılı, dahil
de ve hariçte varlığımızı kuv

vetlendiren hamlelerle geçti 
- Baıtarafı 3 üncü ıahifede - * Refah v:ıpu~:u lskenderiyc yo

·lıııl limanında çrrpı~tılar. Demir şi- ltında battı. 
lebi ortasından yaralandı, ,,ıu aldı. * Yunanistan vaziyeti üzerine Ati

Büyük Millet Meclisinde müzakere na elçimizle maiyeti erkiinı tslanbuia 
l'ilnasında Evknf idare:inin faaliveti geldi. 
takdir edildi. · * Deniz kahramanı Barbaros H Y-

Almanya ile on milyon liralık an- reddine heykel yaptırılması k:ıı :.ırlaş-
Ja,ıma Ankar:ıda parafe edildi. tırıldı. 

.l!Al'IS TEJI,".IUZ 

(ANADOLU) 29 Birincite§rİn 1941 Çarıamba 
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IŞIK 

irfan HAZAR 

t. 

- _, ... 
(Şehtr ve M emleket Haberleri) 

Bir arsa icinde iki 
' 

IB•EJ 
BUGONKO PROGRAM 

7.:?0 Pogram, 7.33 :Müzik: Hafif 
program (Pi.), 7.45 Ajans haberle
ri, 8 Müzik: Marşlar (Pi.), 8.15 E
vin saati, 8.30 l\Iüzık: Hafif parça
lar (Pi.), 8.45 Konuşma: Dahiliye 
Vekaleti adına Ali Riza Ünal: Da _ 
hill işlerimiz, 9.5 :\iüzik: Zeybek 
haval_arı ve halk oyunları (Pi.), 9.30 
Konuşma: Maliye Vekfıleti adına 
Hamdi Özgüre): 1939 AYTupa har
binin başlamasından evvel ve son -
rnki devrelerde Cumhuriyet mali -
yesi, 9.50 .Müzik: Balet müziği (Pi.) 
10 Konuşma: :Maarif Vekaleti adı -
n.a İhsan Sungu: Son yıllarda maa
rıf hayatımız, 10.20 :Müzik: Kaıı -
şıl< tüı·küler, 10.45 Temsil, 11.30 Ko 
nu~ma: Sıhhat ve İçtimai :Muavenet 
V e:kaleti adınıı: Dr. Zeki Nasır Bar
k er: 18 yıllık . ıhhi ve içtimai çalış
ına, 11.50 .Müzik: Marşlar (Pi.), 12 
Konuşma: Nafia Vekaleti adına: Y . 
. \iühendis Namık Kip€r: Cumhuri -
yetin 18 inci yılında nafia i;;lerımız, 
12.20 Büyük Millet Mecli"indeki ~le
ra~imin Naklen Neşri, 13.30 Mem -
leket saat ayarı, ve ajans haberlerı, 
1:_3.45 Müzik: Senfonik program 
(Pi.), 14.45 Ankara Hipodromunda. 
k: merasimin nekalen ne:<ri, 16.:10 
Kapanış. 

yaralı bulundu 
Bir hırsızlık meselesi yüzünden 

birbirini vurdular 

Tohumluk •• 
tevzıı 

Ekinı vakti geçmedi. Fakat 
Ofis tedbir almalıdır 

17 Anadolu ajan>'ının gazeteler 
içııı yazdırma servisı, 17.30 :Milli pi
::angonun Cumhuriyet BaY':amı fey
!rn!ade çekilişinin Ankara 19 ~Tayı. 
Stadyomundaıı naklen ne,;ri, l 8 
Ptogram ve memleket saat ayarı, 
18.3 Fırnıl :::azı, 18.25 Konıışma (Dı.
politika hiidıseleri), 18.4f) Radyo 
ı;ocuk kuliibU, 19.30 Memleket aat 
a~rarı ve ajan. haberler!, 19.4:> Scr
be::t 10 dakika, 19,55 Jfi.izik: Eskı 
köçekçe haval:m ve oyunlan, 20.l;l 
Radyo gazetesi, 20.45 JCiizik: Rir 
halk türkii,;li öğreniyoruz, 21 Ziraat 
tahimi, 21.10 Müzik : Gençler svinır 
takımı, 21.30 Konu5nıa: (S:ığlık sa
ati), 21.45 Müzik: Riyaseticumhur 
bandosu, 22.30 Ajans haberlerı, 
22.45 :Müzik: Dans müzıği (Pi.), 
22.55 / 2'.; Yarınki program ve ka -

Tayyare Sinemasında T. 3646 
heğc·nılen 20000 kişı •arafınc\an göriilen ve pek çok 

TÜRKÇE SÖZL0 ŞARK MUSiKiLi 

Kızım Duymasın 
fıJmını bütün iZMIR':i'erin J!ihmclerıni temın için vaki mi.irııcaatlar 
karşısında daha l.ıir kaç gün gfüıterilmesınc karar verı l miştlr, nu son 

fırsatı kaçırmamalarını sayın müşterilerimize tav~iye ederken 

1941 YILI FUARIMIZ'ın 
AÇfLIŞ .1ERAS1.L\11NE :ıit fılrnııı <le İLK DEFA olarak bıı .ba~·rnmtln 

gösterılmesi ıufü.aaıJe~inin alındığın ı müjdelerız. 

MATf NELER: 11 , 1.30, 4, 6.30, 9 
. .............. . .......................................................................... ....... . 1 . ........... . 

GELECl!!K P ROGRAM 

ARABACI nın KIZI (Dunyaşka) 
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29 Birinciteırin 1941 Çar,amba ' ,.... _""'"""' '(ANADOLU) ,,._ ~ _,,_.. ----
SAIJ/PF. !i ' 

Karşıyaka nahiye mü
dürünün yaralanması 

Halkevinin yaptığı ye- Şundan, bundan 
rinde yardımlar 

Dans 
Y ıız:ın: 1. iLHAN BAŞCI 

Vak'anın kahramanı genç, 

lzmir Tlalkevi so:<1·ai vardım ko
lu partimiz n;ımına cumh.uriyp\ ba\·· 
ramı dolııyı.i~·le a~ağıdnki ;·ardın;ı 
yapmıştır. 

Tlk mektep talebesine kız ve er- Dans salon hayatının ahenkli bir 
kek elbis<'•i olmak üzere 650 kut hareketi ve kış mevsimin in bir çe, it 
elbise, ayakkabı, iç ve dış cıımnşırı sporudur. Lak in yazın da danı edil 
ve askeri, Eşrc'fpaşa, memleket. Te- diğine ve her mevıimde danı etmek 
pecik ve F.mrazı sa~·iye ha.<tııhanı>leri- iht iyacının uyanabileceğine hiç şüp· 
nı> üzüm, incir dağıtmıştır. he yoktur. 

H apishaneye meyve verilmiş, akıl Dans, daima musiki ile birlikte ve 
'.Osnıanlı 
• 

Şehzadesi dün zabıtaca yakalandı 

adiyle gezen Papas 
• ..:: ~-=: .. :.· !!' ~· !!'!. ·:: ••• !!' :: !!' ~ ~ =: ::=: !: .... '!,. .. : ... ı:.· ·.":ı '!,.' !!' ... ·~ :.···:.· ~~" .... ·~ 

Kaırşı.vaka nah iye müdürü Orhan hanede rak ı içt iklerini wsbit ettirmiş- h nstnlarıııa sıgara dağıtılmı~. cocuk tempoya uyarak a henkli adımlarla 
E rg ün ün İkiçeşmelikte bir sokakta ba. !erdir . Bu nların isimleri de tesbit edi- yuvalnrına (kreşlere) ııyrıca elli yapılan bir nevi beden hareketid ir. 
cnkln rındnn yara lı vaziyette bulundu- lince s ivil ve resmi araştırma memur- çift ayakkabı ve önlükler verilmek iptidai insanlar arasında dans, 
ğunu yazmıştık. Hadise ilk zamanlar. ı l a rı bunlardan Said Dedeoğlu ile Ah- suretiyle bir ~ok yanu !ar sevindiril· keder veya sevinç heyecanını ifade 
esrarlı bir şekil göstermişti r. Yapılan med Ergünenci bulmuş, onlar da ifa- mistir. eden bir vasıta idi. Aşk, kin, hatta en 

Bakire diye anılan kız hamile çıka rıa - Kızlar
ağaaının kurnazlığı - Paditahın oğluna sütnine -
Hazırlıksız aefere çıkan gemi - Papas Padro 
Otomano •• 

tahkikat, vnk'anın sebeblerini meyda- deleri nde zabıtayı yanlış volla rn sev- 000 yükıek d ini heyecan dansla ifade e· 
na çıkarmıştır. kedeb ilecek şeyl€ır söylemlşlerdi r. Ni- dilirdi. Bu~ü,'.' bile iptidai. a~iretle~· 

o • . . . . hayet zabıta, bunların üçüncü nrkada- ÇekOSf k d~, dans dın ı heyecanın bır ıfadesı· 
Had.ı se yerıne . ıl.k yet~şen .. Müddei· şı 18 yaşında İbrahim Küçükbayı Ke- ova yaya dır. • . . 

umu mı başmuavın ı Zabıt, vucudunda- çecilerde Küçük Abdülkadirpa•a ote- p _ .. l • • Daha medenı cemıyetlerde ıse, 
~ i. yaralardan S?ka~n he: tarafı kan !inde yattığı bir odada gece .varı:~ındnn araşUtÇU er lnty Or dans b.ir ,.ğJence :va~ıta~ı oJmUf!Ur: 
ı çıııde ka lm ış bır k ımsenın yatmakta ,01ıra bulmuştur. Londra, 28 (A.A.) _ Alman kon - Dan•, ınsanlarda ıptıda1 ve umumı 

YAZ AN: ISMAIL iLHAN BAŞCI olduğ~n~ görmüş, hüviyetini öğrenmek ı~··•, _., "'DT .... ---- • trölü altındaki Prağ radyo•u, dün bir inaiyakın tezahürüdür. Buııün 
istem ı ştır: ~az l.a . kaı:ı ka:l'.betmiş olan l brııh im Küçükbay, meyhanene İÇ· akşamki neşı•iyatında, düşman sabo- ~e~up. d:~izindeki adal~rda yaııyan 

Mı.ilet paraaını aarayında aürdü • miye bindi. Geminin hareket etmek ,·a 1· 0 l ı huvıyetını gızlemı0 ke ı· · · t t · · 1 p t da a•ıretlerde Afrıkanın orta ' " • .,, · nı ısını k. içtik en sonra d" t k' · k • k a;cı aıan a rının para ütle muhtelif ' ' 1 • • • 
a ü aefih alemlerde israf eder.ek h~r- için daha ikmal edilecek techizatı yarahyanııı , Mehmed adında biri. ol· 1 

. : • ' or ışı :ıo ·aga çı . l d sında bulunan k abilelerde, Avuılral 
• 1 d d d ' duifunu, hPfif bir •esle bı'ldı· ı~ı·"tı·ı· tıklıt .. ıını, bıı. sokaktan goçerken O<rhan yer ere in iklerini bi l dirmiştir. Raci- ya vah•'ılerı' arasında ve d ı·;;.er ·ıpt ·ı. cıyan aultan bra~imin evrıı;ı ~yız. var 1

• " u "' o d • yonun spikeri, bu hareketlerin, ya- • • 
Hünkarı avucu içın& almak ıstıyen Yolda korsan gemilerine mukave. Hadise yerine zabıta memuırları ye. Ergun ,.e ıgerleriyle kavgay:ı tutuş- bancı tayyareler tarafından yapıldı. dai cemiyetlerde olduğu gib i, dans 
bir kadın var: . met için bir çok topların konulması tişmi~ Y'l' yaralıı•ı Sıhhi imdad otomo- tuğunu, Orhanın tabanca•ına davra- ğını bildirmiş ve sabotajcıların ihba. vardır. 

Turhan sultan •. Bir de Padııabın lazımd ı. Fakat Sünbül Ağa Turhan biliyle ha~tahaneye nakletmişlerrlir. nır gibi bir t•aziyet takınınca \•anında. nnı rica etmiştir. Eski meden iyetlerde dans, dini, 
zevkine vaııtalık vazifesi gören ha· Sultanın entrikasından korktuğu için Muay~nk~•rlın~~I O~hk~.n E

1
rg
1 

ü_nlin yarala- ki çakı ile bir kaç defa kend.isini ya- Spiker, bundan sonra 5 kisinin i. ask~~i .veya m illi b ir heyecanın ifa· 
remağaaı var: Sünbül Ağ-a .. Hemen biran önce uzaklaşmak istedi ve bu rının ı ı cgı · se ı z o< ugu anlasıl- . 1 d - k . h~ . . damlarını tefsir ile·, · deaı ıd ı . 

· ·· 1 bı·r ca 1 • b ld h k d · ı mı"tıı· · ı a a ıgını, ça ıyı adı~e verıııde bıra- B ·· b·ıd· - · · d • her gün aaraya yenı ve guze · ıuret e ıslan u an are et e ı • o · k t • · - Bunlar. himaye altındaki arazi- u ııun ı ıgımız ve oyna ıgımız 
riye getiren Sünbül Ağ~ya karşı di ( 1 ) h knrnk aç ıgını itiıraf etmi•tir. ibra- ye paraşütle indirilen sabotaj ajanla. dansı, Fra ns ızlar ortaya atmışlardır. 
Turhan Sul•-n dı·· bilemektedı'r. * Yaralı üviyetini tesbite "aı·ı" 0 c0 k hı'n1 te\·kif edı'lmı'ştı·r N h. ··a·· ·· d He d · k d . h d lar ~ , , , " " . a ıve mu uru ra yar ım suçu işlemişlerdı·ı·. Bı·r ,.8 • r evrın en ıne ma sus anı ı 
. . k . b .. ı k m:ılümatı gizleyince polisler, ü•A.rı'nde- o hnn E rgu··n f ı k · d E k k ı p Naaıl bilemeaın ı er gun ge en Bu nokaan techizatla yola çı an ~~ ~ . . • ~z a an kaybett'ği karla da bir Çek jandarma.ı, silahla- var ır. s i asırlarda adri , ol • 
cariyelerin herbiri onun için ayrı ay. gemi korsanların eline düıtü. ki \'e.~ikalardan kendisi nin Karşıyaka içın tehlıkelı v:ızıyettedir. ı•ını para~ütcüre \'ermistir. ka, lanıiye mazurka oynanırmış. Bu 
rı birer rakibe tehlikeıi gösteriyorlar. Geminin kaptanı İbrahim Reiı ve nahiye müdüırli oliluğunu an lamrnlar- 1 • • ._ asırda daha ziyade vals oynıyorlardı. 

d ı r. · -,ı * Sünbül Ağayı korsanlar öldürdüler. Mu••zı•kıı• N • L k Sonra ta ngo, fokatrot, rumba, meme!, 
Sünbül Ağa, yine bir gün bermu · Fellahın bütün hazineleri, gemide Vak'nnın na~ ıl ve neden olduğu hak- arın 0 ant&SI boslon gihi oyunlar icad edildi. 

tat esir pazarını gezerken fevkalade bulunan üç yüz elli kiti, sütnine ve kında sorulan suallere ma lümat ver- Ü 1911 yılından sonra bütün Avru · 
g!izel bir kız gördü. çocuğu bu Maltalı korsanların eline mediği için tahkikat a memur Müddei- ATAT ~~ caddesinde 112 nu marada teessüs eden NARIN lokantası payı biı: dans iptila11 kapladı . Bu İp · 

- Bakire midir? Diye ıordu. düştü. u~umi muavi nler inden E tem T üfekci bayra~ın bırınci g Unünden it ibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye- t ila harpten sonra bize de sirayet e t· 
- Evet, dediler. Gemide bir de kadı vardı ki bu oglu ve .Emniyet müdürlüğü Adli k;. mekleırınde saat ?'.' friden bir bııç'.ığa kadar klfısik muzik ve akşamları t i. 
Bu cariyeyi almak pazarlığını bi· adam fidyei necat vererek kurtulmuf sım reısı Abdullah Orca, başka saha- saat A_LTIDA.V ıtibaren Tl'IP.mleke tın en m li tena saz heyeti ve okuyucuia- Zarif ve ahenkli olmak şa rtiyle 

tirdi. Dört yüz elli kurut verdi, kı· ve bilahara ıeyhislam olmuıllır. La- !ardan tahkikata ~i rişmiş ve 0 gece rını dınlemek zevkini ancak NA RIN LOKANTA ve GAZİNOSUNU te•- danı için yaı yoktur. Bazı ağırbaılı 
zı alıp evine götürdü. kabı da bu koraanlık vak'aaından dort arkadaşın lkıçeşmelikte bir mey. rif etmekle elde edebilirsin iz. • eı·kek ve kadınlarımız onu yalnız 
Kız o derece güzeldi ki, f ellah, kinaye olarak Esiri» kalmıştır. .~\\\1111111111111111111111111111111111111111111 llllllllllll lllll gençlere mahsus biraz hoppaca ha· 

;:;:ig:~~::eta;:;~~'";vi~~~y:ı~~~;: Sütninenin çocutuna gelince : ~ 1111111111111111111 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111llllllflllllllil11111111111111 ~ ~:~e !e a ~~=ı~ü~:lı:;;~J!~~rus~n~~yı~~~ 
du. Maltalılar bu çocuğu kimin çocu· ~ .·::ıııııııııııı ·. 1 z m. 

1
• r · \ııııııııııı:: : ' .,. hamlığından ileri gelir zannetmek· Aradan bir kaç ay geçince Sünbül ğu olduğunu sordular. Sünbül Ağa • leyim. Medeniyeti olgun memleket_ 

Ai:anm esir pazarından bakire diye nın, Padişahın kızlarağası olduğu ı.,rde en yaşlı ve en ağırbaşlı insan· 
aldıiı cariye bir erkek çocuk doğur- malumdu. Onun yanında aaraydan ların da h i kendi yaflarına uygun 
du, O sıralarda da Turhan Sultan çıkma çocuklu bir kadın şüpheli ııö- = == şekil ve nisbette danalara rağbet et-
, ehzade Mehmedi doğurmuıtu. ründü. - --- tikler in i bilmiyor muyuz? ., 

Taht. ve saltanatın variıi olacak Çocuğu • Oımanlı Şehzadeıi » zan. = llı ldlı l = Hülasa da ns etmek hem tabii bir 
hu küçük ,ehzade için bir sütnine nettiler. = racatcı ve ""t ;htiyacın ifadesidir Ve hem d e zev -

S~~~:a:,~:r!İ;~; ~:;ı!'..Udec!i~~a: 0,!~ı!'~u~t.':.ı:!~ı:t:~~~~ ~!r a~~~ = Q Q C l k in, •eviyenin bir terb iyeciıidir . 
diye kendi oğlunu emzirmek iıtemi- yütüldükten ıonra da papas silkine - ' ' L. ffalı•faks 
yordu. girerek • Padro Otomano» ismiyle 

ıin~üı:twf ~;: derha l kendi cariye. ~~r~~=:~ıı~hir r:!:ildİ~~::r:~t~~- ;; B ı· R L ,· K L ER . . Rusla r a \'ardını edil-
lbrahim evveli: l • 111esını isti,_ ·or 
De~i:eg;::~:kten ıonra da genç ağı;~:,, /~;~11~.:~:ıri~~ılrll;;; i~.~ı ım'ı~~/;:~,.; == ++ -_- Va~ington, 28 (A.A.) - lngilt~rı>-

ıütninenin güzelliğine hayran kaldı trkmil frirmrııip lıoreket etnıişfic. = = nin Vaşington büyük elçisi Lord Hali-
ve derhal onu aaraya aldırdı. (Naimo fnrilı 1 - A = fab, Rusl3ra yardım komitesinin bir 

Padiıah aütnineyi o kad.~r .faz!~ ou--- = za sının Cumhu . t B = toplantısında irad ettij!i bir nutu!<!a 
ıevmiıti ki . b~ muha~bet ıutnınenın y unanist.anda gıda isleri rıye ayr a- lıilhas•a demiştir ki: 
oaluna da ıntıkal ettı. .. ~ - Bugün-: kadar hiç bir millet, Ru>-

Küçük ıehzade Mehmed artık bu· Atina, 28 (A.A.) - Yun:ın ıa~e re· -- = lar kadar kahramanca bir mukavemet 
yümeğe baılamıı ve artık sütnineye zaretinin bildirdiji'ine göre, ttalyada n = .. mını Tehrı· k Eder - gö,;tcrmemişli~·. Eu mukavemetin ıle-
lüzum kalmamıttı. Lakin lbrahim bu bir parti un geldiğinden halka muııt:ı- ,·nmında, İngiltere w Amerika rol~-
ııüzel kadını elinden kaçırmak iste· zaman ekmek dağılacaktır. l'iııi oynamalıdırlar. 
nıiyor, onu saraydan ve yanından Bundan başka Almanyadan ela bir - = Elçi bundan sonra elden gelen her 

a Y~';zıfy°:ı1"ı: iueden Turhan Sultan i- ~~ ~tit~~ ~ ~fu f e~r:; i!~il ~ i~f ;.~ıca j ta 
1 
nl· •111111111111 l il lll llll l l l llllll l llll l il llll l il lllllllKH61Ullllll 11111111111lmlllil11111111111111111ilil1111111111111111111111111111 llllllllll il lll il il lllll il lllllli i;~ '.·d ı mı n yap 

11 musı 111 
ta'" iye c t mi~-

~ kı•~~~~ahlptl~i~nde~· , ... d dd' k=~~---7~~=~7=~~~~~~----------~~========~~~~~~~~~~ 
duruyordu. - .sızı gıt!ı. s~n ı m, e ı. açmak 1 ~,,,,., .. NAPOL YON Or·(fttlaı-·1nın••••••nuıı1111111111111•••••••"""'''h ~kabınrle yür«!kleri parçal1yan l.1ir * ııivetınde degıldım . ' "' t t k 

·_ Ya yarısını vereceksin, yıı hep : MOSKOVA BOZGUNU : erya opnrdı. Zavallı ı·anucak öl Bir gün... · § § müş ve tahta ke3ilmışti: Etı·afında 
Sütnine, bir elinde kendi oğlu, >ini alacağım. · ı' ,.A ~ : ol~nlar, kadıncağızı tesk inB ko.rul • 

·· b·· ı· d k .. ··k h d M h 1 Şimdi hakikaten hepsini al:ıc," ' • ,c d o ur e ın e uçu ıe za e e me d . Hol· _!•un11uu1111111uıu11 11111111 11unuı11u11111111ın1111111un•uunıuu1111n11111111111 .... , .... ,, .. _. I UJ&l' \'e çocuğu zorla elınden aldı. 
sarayın bahçesinde dolaııyordu . ;dyettc id im. Fakat a am, yıne YAZAN ÇEVİRE ar 

lbrahim de büyük mermer havu . landalı generalden dem vurmağa ' Napolyonun Perde N: Şakir Hazım ~f 
ba• l amı~.tı . Ona kestirme olarak RÖY· Çavuıu Burginyon Ergökmen ' anza ı·a korkunçtu. .:lc•ğuğun ve 

zun batında oturmuf onları ıeyredi- " _ 22 ~ s~f:ı l etın b_ırbırıne yapışl.!rdıg· 1 bir sü 
yordu. !ediğim şu old~ı: l'l! ınsa ı 

__ PatatePler Hollandalı generaliıı rıf ettiğı m yere gitmişler, fakat o ·' lıktan ölüm tehlikesı geçı•·mektc 0. .. .. ·. n, yo boyunca uzayıp giden 
Sütnineyi yanına çağırdı . Cariye- 0 

1 d 1 olum ızlerı, her an bı· r ta," ı·ı·uz,·ı u"-. k d. k • ı k d • · ı h tt" bı'zzat ı'mparatorun o- raca yer e ölü olarak ya tan bırın • an arkadas l arımn bir lokma veı·nıö " ~ nın çocuırunu en ı ucagına a ara egı, a a ' · ' ı·aya rak .ka.zak kılı•Jıı rı allıııda c,·;n 
önüp ıevmeg· e, ok•ayıp koklamaır· a lalı i lir. A çlı k bu. imp aratoru n pata. den başka kimse görmemiş!erdı. mekle kalm ıyor, hunları çalma l arın vermek ı h t 11 . ' 

" • l\'esele a 1 1 ·· ı ı d k k d B h ı · ıma ert bu kadının ort,'ı-batladı. te•leri ni de alm a_sı ~ı bilir!m·. ' • • n aşı a n ~oy e o muş: an or uyor um. u a 'mi ve bu iıjrı kaplıva f 
Bu hali pencereden tesadüfen ıı:ö. Ada m vazıyetınııı tehlı kelı oldu- I·:tın sahipler inden biri bentm yanı· yaptıklarım ı, hütün hayatım boyun· cılecek b. '

1
k
1 ekryadı •le ııı,nnı deli 

- J"f 1 ukte - ma ge ld i ğı zaman, arkadaşı vaJnız c-a dıuma hatırladım Ye utandım '· ıı· ·or unç tehl·ke olmus • ren Turhan Sultan artık ıabredeme- gunu ve bana a an atmıya m , l~rdı .. Ölüm, bu kadının .,,g· zıııcl." ".~n 
d . D ı · 'b" k k lb h. · d'ı· ''a mıvacag'ın ı görünce vurnuşa- kalmış ve diğer üç kişi bunun kafa· Henüz ka lk bor usu •almadan ıı- ' "' ı. e ı ıı• ı ofara ra ımın ya · ' ' " , ' , ' k ... dıle ge.lm. ışti. Sankı daha •ok o"l-

ıd . dı P 0 1 . 0aflıca olmıyan bir tak.im !:-1118 bir d ipçik indirerek öld ürm üs,· .Yandım Ye •antamın üzerine ottıra- ' nına ııe ı: · " · ın., ' durmek ıçın üzerimiz.. "<'.lı.t·orclıı. 
K d. ' I d k b ' ·· ı ,~.ıııarak bana "ed i p atate< verdi. lerdi. Bı r at butu i• in tıır adam öl · rıık e•en çok s,i ddetli rüz"a· ı· k.·ı r.01 • ' " - en ı og un urur en ır au • · ' ' , · ' " ·' Tüylerımiz dımdık olnıu<. a<abımız 

n. • · · k • ı K~ndis;ne ihtimal dok uz on tane rlürmüş l erd i. <ınc1 :1 gliniin pek müthis. ge•ec.eg'i ın., parçasının pıçını ucagına a ıp ·. • • ' gergınlesmıştı. 
·- kı ··· d -- ı ·1 D' h >ı·ttatM ka l m ıştı A l ayın bulund ug'u "er" ge l dıg"im tah minl er ile düsünmw» ba•J,0 d ım. • ~vme ıgın ayıp egı mı ıye ay· . , . . , o , ,c ' " Çocug· unu ta•l\'an bııb:ı ıle lıırlık· 
kırdı. Orı:ı on beş frank verdim, i~in 'o- zaman arkadaşl arın çoğu bi r seyler Bu d üşünme lerin a ldırdığı ılk tedbir '· 

Lakin İbrahim bu hücum kartı•ın· ıınnu tatlıya bağlıyarak iyi bir alış lıtı.up bulm. adığımı, d işe ge lir bir tıenım meşhu r lıüyük ayı postunda', :e yolun nz ötesine ıtıttık. Bır asker 
k f d t d l>rı.ltnsile buz tutmuş karı pnrçalı,v,1-da ainmek ıöyle dursun, bilakis hid- veriş yapmıştık. şey eş e ıp e me iğ i mi 80rd ula r. Jmuzla rının geldiği yere bir de!ık l 

detlendi: Yedi patat es benim için artık bir Verd iğim cevap tabii (hayır!) oldu. açmak oldu. Postu boynııma geçiı·. rak bir çuku r açtı. Göz ! Prı :·asla c 0 • 

An1c rikadaki grev 
• 'et·york, 28 ( ..\ A.) - ünitPıl 

Pl'C~ bildiriyor: 
35 bin amelenin grevine son veıil· 

me"i etrafında ltuzveltin •iddetli 
tedbirler alma.ı bekleni~·or. Bu yüz· 
den 5103 i~çi işsiz kalmak tehlikesi· 
ne maruz bulunmaktadır. 

000---

Başvekilinıiz bayraı111 
açtı 

- Ba,ıarafı 1 inci ıahif"d" -
olııııuz, mektepte. tarlııda. falırık:ı• 
d;. çok çahsınız, bıknıa•lan, uş:ın • 
mad:ın, çok' çalışınız. 

nu çalı .mal:ır vatanınıız:ı kuvvet, 
· ~· ılık \'e refah gpt rcc(·ktır. 

Yuıidaslarım ! 
Her rnkıt sö\·~ediğım ı.rıhı. mesut 

bir milletin çoc~klıı rı olmak ırunı• 
runu duvM-ak h.ut~nl uuyrnmı n~~t~ 
h· geçı;·mcnı>.ı diler ve 1 ~- ınc . ;_:ıl 

ıl iinümü k.;Tamıııın ba~ladıııını ılaıı 
r dtr~n1. 

- Canım neyi ve kimi iıterae onu servetti ve bunun la üç g ün beslen· • Bundan sonra ateşin kenarında dij!im zaman aymın ba~ı. göğsüm • lu baba, evladın ı bu hiıb· buçuk kan~ 
ae,,erim. Bana kim karııabilir? Oğ • mek pek nlii kabildi, tabii biraz a't yer a ldım ve mutad o!duğu üze re den aşağıya doğru sarkıyor ve kııy· !ık çu kura bıraktı, vet u ~· 011 üzeı»n. lunu ıevmedim diye mi kızdın? Bari Pli de .vemck şartiyl e . . k:.ır içinde b ı r çukur kaza rak ya ta - rnk tarafı yerde sü rünııc~k derecede de bnşlıyan biı· haya ' i~t" ıöylece 
vücudu büsbütün ortadan kalksın da Patatesleri dUşünerek yürürken cagım yer ı h a~ırladım. Elde ot veya inerek arkamı kaplıyordu. P ostun soırn erdı. lı ••A--N--~·A.-·o'""'-o~-ı:=L:-~u~~I 
~enen tutulıun! .• oı·ye bag· ıraı·4k ye. ·'·.·.ı lumu R,aşı rd ım ve bı' rbı" rlerı"• l e k u"· 1 d l Bir müddet yol aldıkt.ııı '01ll'a bır , , Rarn a n o rna ıgı çı n ayı postunu Re· yanları da gen iştı, bir ku~:ıkl a b ii t ün d 
•inc;!en fırladı. Masum şehzadeyi ba· furlcr savura ra k ve köpe kler g ibi r crek üstün e uzandım , b aşın1ın al . parçaları toplamağa muyaffa k ol • orman kenann a, gec 2:;ı ııeçirm~k 
C•g" ından tuttug· u gı· bı· bu··yu··k mer _ dn lasarak kavga eden be"., 1, 1·,c.,·."n t d ·· · k '' k · d"' d üzere durduk. Burada ;;Uvaı· ı ıe iOJ) ~ ' ', .. " ın a uzerınc . ur geç ı r ıg ı m ~nn- um. Şimd ı yapabilecej!:im bundan ı k k i 
"1er havuzun ortaaına fırlattı. rasl·:ıdım . tay ı ye ı·l eştı rdıkten •onra iizerime ıbarct kal dı . :;u kıta arı ona · amışlnrdı. Yerel~. 

Turhan Sultan, bir çığlık koparıp Bır be.\~gı r bul.~ıt.~nıın kur üzer in- k:ıkım kü rk il mü çek ti m. Bu suretle ıı ~rr ala nmış bir çok bo.~gir yatıyor-
olduğu yere dü,ıü ve bayılırken ha· dr durdugun u gorunce kavganın se l!ilze l bir gece geçirmenın haz ırlık - Kalk borUS\I . çalılığı zaman ışte d u. Ayakta kıpırdamacl:ın duran 
•enıağaları kottular, havuza atılan hebı n ı an l adım. !a rın ı tamamlamış oldum. F aknl bu işl eri tamamlamış bulunı:yordum . beygirler v:ırdı. Bunl:ır yorgunluk • 
~•valh yavrucağı derhal kurtardılar. Bıınlll rdan bırı yanıma gel dı. A<- u;;ııma dan önce bir p:ıtatAs yemei(ı Nıhayet yürüyüşe başladık , fakat taılı veya d"ıınıuş oldukbı·ı ıçııı bır:ı 

Şehzade Mehmedi, babaaı lbrabim Ker bır arkadaşla ormanın arka.,ın- ih mal etmedım . • ~u geceyi geçird iğimiz yere baktığım kı mıştı Gece ölmüş v~va kesllınış 
h•vuza atlığı zaman çocuğun batı da bır b~.y~ir vurmuş ve bir butunu P atatesi torbnmdan n asıl ç ıka rd ı- z:ıman, bur alarda ebed iyen ka lmak e;l:ınl.ırdan '"tifade cdi l emetlii(ı içın 
havuzun ortaaındaki fıakiyeye çarp· alarak boluklerıne gıdcrken ba ~ka f:ıını ve yediğimi anlat mak ister im. içiıı, o l d uk ları gibi brakmakta oldu lı<!nüz yaşamakta olanl:u· öldtirülii
"1ıt ve yarılmılj:ı. nlaydan Uç .kişiye ı·ast l amışlar, şim- Kü rkü n a l t ı nda kliç ük h areketlerle •tuğu mıız ölüleri n •ayısı önünde tily )'Ol'du . Eskiler buzlaşmı>':ıı-. arlık 

Ru yaranın izi bilahare Dördün- di bu üç kışı etı ellerınden al mak ;,, \'C etraftakilere h issett;rmedeıı bu h•rım lirperdı. Bi r gece içinde ne ka k~sılmiyorlardı . 
cü Mehmet» adı ı· ıe tahta çıkan •eh- tiyor mus. Adamcag"ız kmıd ileri ne b. h 1 k rl:ır c.ok ın•an a<: lı ktan ve <..ığuktan Bugün dıkkatimı lıir nı•hla d:ılıa • . iş. yapmak içi n ır ay ı sı kıntı ~e · k ı ·· 
2•d-nı·n ba• ında o··ıu"nceye kadar vardm ettig'im takd ir de lıis;em i vn. d .•. · h ülın ü 8tü. cc'bettı . Mümkün o l duğu. aı ar ' u· 

c , , ' ıim. Bir ~ey ye ıgım ı i"etm is ol - · 
k•lnııttır. rcceklerin ı söy!liyor ve bcnı kavga rn l ıı r, ya lnız elimd ekinı a lma kln ı k -

1 
. ıı.e1rl eılı kç1 e .dvol .~z.erinde 

1
d
1 
ahadçokk :;'cıri" ~ı~ü{~/~~k k~~~ve;ı'.f~~1ct'.1ı 1~~~·1::

11 : 
Ru hadiaeyi haber alan kızlarağa· yeri ne sürük lemiye ça lı şı.vord u. Hal ·r t ·, k le r ·ark· t ı ı ıu.'' " < 'ay ı nr a o. uye rus ıyor u . ·' · · ' · 
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•ı. Sünbül Ağa mevkiinin ıarsıldığını buki ben de torba mdaki patates hn- ~"~ t:rı:':ı':ı~~~ aıtı'n: Ü<~iıı~~c~~ ~ Yollar •ankı ölü in i.an vücutlar ıl e rııı bırakaca kl arı o
1
"lli kl~ıı.n-anlaı"n hıı t · B' d h d k 1 k · ı · t h l. k k • . ı · · . ' · . . "' k"lcl ıı· 1 t Bu ! b. le o··n- b,•, J eıımem ız ıçın o ncıı · GÜNDELİK TAKViM •e tı. ıraz a a aaray a a aca zı ııesı e ayn ı e ı e arşı:ıııı cıa ıc ı m. rck bütlin patate•l erım ı zaptedıp be' "; ... ım anm ış ı. n ar ı~c n • ( Oev:ımı var) ŞEVVAL 7 

~lu:-ıa Turhan Sultanın batına bir Vazife ile or mana geldığimı, dur nı ın nhvedeceklerd ı. P atatesim• mi- cP ~aldan geçen kolordulaı ııı bırı.k 1360 
elaket ııetireceğini anladı. mama imkfııı olmad ığını, fa knt yar eleye indi rd ikten sonra, üz. Princ bir ~ıkları korkunç ız lerd ı, fakat b ızı ~ı 1 (tı•zar 1 E VKAT 
.- Haç için Mekkeye gideceğim •• dımla rın a ad um gönderoceğim ı , \'a · J\VUÇ kar yedi m ve ni havet uyk uya ,ı rkamızdan ge. Ie_nler , bızden da h.ı 

kl>ıye ınüaaade aldı. Oç padiıahın zıyet ı ida re etmeler ini söyle~ım cı~ ldım. · kcrkuncu ~u goruyorl ar.dı. _ . . . B:ızı gebeplerle bu güzrl t"f Sabah .· 
8
6·•2°3· Akşam 

ızlarağalığı zamanında topladığı Fı l hakıka biraz sonra bizım bö . Önde gı d enlere yetı~tıı; ımı z ıçın ' 
".•raları, aütnineyi ve piçini berabe. lü ktcn ikı kı~iye ragtladım \'e tıun- Gece her uyanışta, e lım ı torbaya kı•n bir mola verd ı k. :Madam Dııboıs rıkamı zın neşrindekı intızam ak 1 Öile :11,58 Yatsı 
1,ıce alarak «İbrahim çelebi» isminde larn ıyi bi r kısmet karş•sınd a bulun soka r ak patat esler i saydığımı söy le- te bu duruştan istifade ederek ço • f::~tı. K ar iler imizden özür dı · lkiııdi ;14 SS laaıak 

ıemicinin yeni yaptırdığı bir ge· dıiklarını an l attım . Bu ik i a~ker ta- . miye b ilha•sa lüzum görüyorum. Aç cuğuna meme vermek istedi . Fakat,._ ... .,. .. _________ _ 

S. D • 
: 17,16 
: 18,48 

4,4d 



Sayfa 6 (ANADOLU) 

1 Denl
.zcı· Ga··z u•• ı·le 1 Cumhuriyet devrinin 

----- yarattığı inkılaplar 
----------------- - Başt:ırnfı 2 nri sahifede -

!andığı h ide o dilin ya!J tılmaıı Ikıe tar~af kan dokıne rek yeni Türk alfabeai kullanılmıyl 1. ş Oru• doğru olm zdı. Bu yüzden, devletin 
kurucusu bir dil inkılabı yapmıya 
da lüzum gördü ve yaptı. 

nu kazanmag\J a çalışıyor ~:~:· ~::::,d:::~E!l::·::.:·~:·'. 
sette ana hat olarak şunları teıbit 
ve takip etmiş ir: 

M h kk k 1 b• d e••t •• • nl k 1 - Milli mal olarak dışarıya u a a o an ırşey var ır: u un ınsa 1 satılandan fazla dışarıdan mal alma-

felakete doğru sürüklenmektedir :j~~~z~~atrm:~~~!ınkaur~~~vide:~ 
Üçüncü harp kışı, İngiliz • Alman r y· a z a n ' delil olabilir. Amerikanın tereddüt· Jet gelirini iyi hesap edip maırafı da 

halkı için pek çok acılıklar ve güç- . ' • ' •• ll Jü hareketleri de ayni nevi zafın bir ona uydurmak. 
lükler içinde başlamaktadır. Arzın 1 Hüsameddin Ulsel alameti sayılabilir. Ziraat sahasında ~arın kaldırıl-
kurulduğu dakikadan beri bu kadar Fakat her iki taraf ta atılmış ol - ması en büyük bir ileri hamle oldu, 
b .... k ··• .. d bir mücadele olmadı Eskı· Bahrı·ge Mu"steşarı duğu bu harbi kendisine yarar bir vergilerin azaltılmasiyle köylü:te B:~:n °i:i~f" e dii,mek bedbahtlığın~ tarzda neticelendirmek azmindedir. büyük bir kazanç temin edildi. 
uğrıyan bugünkü nesil, dünyanın en .. .. hakkın Ordusiyle İngiltereye çıkamayan bir Türk milli sanayiinin dirilmesi 
merhamete muhtaç çocuklarıdır. ha ~uyuk. ola~a~tır. Ruslar • Almanya ve donanmaıiyle Berlini İçin de çok şeyler yapıldı. Sanayii leş 

Medeniyetin en yüksek derecesine dakı takdırlerım~z ~u.du~s':1zdur. Fa· İşgale muvaffak olamıyacak olan bir vik kanunu milli sanayiinin inkişafı 
vardığını iddia edPn iki büyük mil - kat Rusya, harbı _hızım ıç~n k;zan - İngiltere arasında devam eden bu noktasından kuvvetlendirildi. 
let en basit fikirli kabilelerden da- mıyacaktır. Amerıkaya mınnf" ve harbin nasıl bir neticeye varabilmesi Yeni Türkiyenin en ileri safta 
ha' aşaU.ı seviyelere inerek hem bir- şükranlarımızın sonu yoktur. Fakat cidden düşünmeğe değer bir mesele- bulunan nafıa siyasetidir. Bu siyaset 
b . · · h d. • 'il ti · "ld'' harbi Amerika da kazanmayacaktır. dir. Karadenizle Akden·ızı· birle•tirdi. ırını, em ıger mı e erı o ur· . . . . ., 
mekte rekor kurmak için didişip du- Bizim i.çin tehlıkt'"·lıgayrektımılzı za • Sinirleri daha kuvvetlice olan ta· Dile kolay işlerin başarılması İçin 

ı fa dütiırecek meyı f'r,,. apı arak • rafın zamanla vaziyete hakim olma· ne büyük himmetler Sjlrfolunduğunu 
ruyAolr ar. ·ı.ıt· ı· •1. t h kk.. zaferin başka millet tarafındıı.n bi -man ı., ırası, ngı ız a a u · b k 1 • sı imkanı tabiidir. Avrupanın üstün. tarih anlatacaktır. 

·· R 'd ı ·· · A 'k zim hesa ımıza azanı acagını san. deki hadiseler, tıpkı bir fırtınanın , Türkiye devleti doğarken askeri 
;:1e~i h:~ ıa;~i o~:~eni:e.::u~~elı;e:e: mak gibi bb~~ .~kfltethel.kdüdşı;ııektirz. Re- denizlerde vücuda getirdiği şiddetli ve siyasi sahalardaki parlak zafer. 
zahürleridir. Her gün yeni bir ihti - ~~vet ~n ru d' e. ı ; . ır. afe.r dalgalar şeklinde, daimi bir meddü hıriyle bütün dünyayı hayrette bı. 
ras ve taassubun r~hlara işkence ve· •ç_ın ya nız en ımıze ıtımat ı>tmelı· cezir halinde görünmektedir. İki ta- raktı. Yaptığı inkılaplar VP ileri 
ren gürültüleri arasında zavallı in· •Y•~." d' t k • b k d raf da vaziyetlerine göre diğer za - hamleleriyle de ayni dünyayı ,imdi 
sanlığın mukadderatiyle bir oyuncak ın 1ıa,,Jan ~sd er~ı- as d~man anı vallı milletlerin hayatları ile oyna· İmrendirmektedir. 
gibi oynanmaktadır. genÖa·· .. v; e 

1
1 ave e ıyor:. makta, masum milletlerin başlarına ismail lıhan BAŞCI 

Her gün binlere,. insan ölüyor. 
1 

« numuz .. e açı acak uzun bır yo- gökten inmiş bela gibi yağmakta, bu -
Tonlarca gemi batıyor .. Her iki ta. umuz v~ guç zamanlarımız vardır. milletlere felaketler, ıztıraplar ver· Hasan 

f b h k t . k d' . . b. k h Fakat duşmanın daha zayıflığına mekten çekm· memektedı'r. ra u are e ı, en ısının ır a · d · k ok .. .. .. 
ramanlığı diye ilan Ptmektf" bir se- ~_ır pe ç _ ema~el~~ gorunuyor. Londrada Oksford müessesesinde, 
vinç duyuyor. Kendisini masum, Duşman magrur .hır ıtıı;ııattan uy.~n- Napolyonun Avrupayı istilasını tas-
karşısındakini zalim kabul f"diyor. mış, ?u;ı:urauz hır Pndışf'ye du~ · vir eden bir tablo vardır. Bu tabloda y • gw 

1
• t 

İngiliz • Alman rekabeti denilen me~ ıshdadlarını belli Ptmiştir. Bu bütün Avrupa kıtasının üzerine ağı-
endışe yıkılmanın ki t • .. fena tohumu dün ekenlerin ceza· .. . . • . • .. . ya aş ı~ı. g~n nı kurmuş büyük bir örümcek görür· 

sını bugünkü çocukları çekiyor. Ya- umı~.sızlıge donecektır.. Rakıbımız sünüz. Napolyonun kafasını gösteren 
rının evladları da bu faciaları ba,ka h~nu:z:. mağlüp ,.diJmemistir. Fakat bu örümcek, mağrur başını ağının 
başka şekillerde devam ettirecek - bız .duşmanın mağ!Ubiyeti için kuv· muhtelif noktalarına tutulmuş sinek. 

GAZOZ Fabrikatörü 
lerdir. vet!•. temelleri koyduk. Neticeden lere çevirmiştir. Örümceğin yuvaaın- Bütün müşterilerinin VE 

B. f Al . '"'• emınız.» d h d d h . 1 d l ır tara tan man nazı partııı · a f u u ıuz i tıraslar» yazı ı ır. • h lk C h 
zmır a ının um u-nin gazetesi olan ManchenPr Neus· İk' t • f • . . . Merkeze yakın olan sinek üzerinde 

te Nachrichten gazetesi kış harbinin . 1 ara ı~ ruhı vazıyetlerını tas· «çabuk yutulmıyan İspanya» cüm - rı"yet bayramını 
• vır eden bu ıfad l h 'k· t f ö yaklaştığına •ayırdığı bir yazıda: . . . . e er er 1 1 ara ın lesi vardır. rümcek bu sineği öldür-

«Almanlar daha ağır fedakarlıklara d~ sınırlerını~ pe~şemiıı olduğunu meğe, sonra da yutmağa uğraşmak- tebrik eder 
taham ··1 t k b · t' gostermektedır. İkı tarafta kamcılan tadır. ı•·--------·-------' mu e me mec urıye ın • k 'h . · • ı 

den korkmamalıdır. Son zaferi ka. ma 1 tıyacındadır. Mukavemetleri kırılmıs v,. tuza - taşıyan Napolyon ne iıe, nasıl b ir 
zanmak için her aile azasından biri- Bugünün neıli, belki geçen ha:rbi ğa dütürülmü§ diğer sinekler, ltalya, P."ayeye varmak için çalışıyor id iyıe 
ni belki kaybedecektir. Bu yüzden yapan nesiller kadar kuvvetli sinir - Avusturya, küçük Hollandayı temsil bugünkü Almanya da kendiıin i tem· 
teessür değil, gurur duymalıdır. Bu lere sahip değildir. Maneviyat ba - '!tmektedir. sil eden lideri ile ayn i uğurda çarpı· 
cidalin §İmdiye kadar yaptıklarımız· kımından bugün daha zayıf olan iki Diğerlerinden da~a sem iz b ir si • şıyor. Bakalım ha diseler hangi tara• 
dan daha büyük ve daha mühlik ol- kuvvet birbiriyle çarpışmaktadır. nek şeklinde gÖaterılen Ruaya geç fı okşıyacaktır. Yalnız muhakkak o-
ması mümkündür.» diyor. Fransanın gösterdiği zif buna bir ve fakat iyi uyandım» diyor. lan bir şey varsa §Udur ki bütün in. 

c Volkiıher Beobahter» P,"azeteıin- Türkiyeyi temsil eden diğer hi~ si- sanlık felakete doğru sürükleniyor .. 
de Albay (Soldan) •u fiki~leri ileri 1 nek nöbet bana ~~ gelecek. ?>ı kelıme. İki büyük kuvvet hem birbirini yi _ 
sürüyor: «Bolşeviklerp karsı olan Ye rıı· •eriyle endişeıinı ızhar edıyor. yor, hem de gözüne kestirdiği her 
harp, Almanların şimdiye kadar te- Dünyanın hangi asrında olursa ol· milleti beraberce felake te sürükle • 
sadüf ettikleri "n kuvvetli mücade- ıun ihtiras, daima hududsuz bir se- mek için her kalıba giriyor her ça· 
ledir. Geçen harpta olduğu gibi; aç· M 1 1 mayı andırmaktadır. Yüz otuz se· reye bat vuruyor. ' 
lık, sefalet ve perişanlığın, kılıçların a a r neyi a,an bir zaman evvel Fransanın Hüııamettin 0 L s E L 
temin ettiği zaferi yok etmesi ihtima. emellerini Avrupanın her tarafına E~ki bahriye müsteşarı 

J i ô~~~~ ~~~: ~;a~ai n~~;i~r~~~:;,:;:~ ~ ~il 11111m1111111il11111111111111il il1ilil1111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111! 
dan biri rehavetten şikayet eden bir p a z a r 1 
lisanla diyor ki: ==_-_ B A N K A ==-= « İngilizlerin düşmanı, Hitl r ile S 
beraber lakaydi ve rehavettir. Bu iki ayın yurddaşlarına 
düşmanın imhaaından h"nüz uzak - Cumhuriyet bayramını = = 
tayız, Dütmanlarımızı uzun ve mÜt· _§=_ §§_ 
kül hir gayretten sonra ezeceğiz, kut/ular 
mağlup edeceğiz, hala fırtınalı de· K Q M M E R Ç ı• Y A L E 
nizin ortasındayız. y,. liman daha Hayır sahibi bir vatan- =====_-- ı·TAL YANA ====_==_ 
pek uzaktır. Görünürde bile değil· -
dir.» daş bir can1i yaptırtı)·or 

İngiliz hava nazırı ise şu mütalea· 
!arda bulunuyor: İk.iııci \'e üçüncü Karataş semtlcn·iıı· 

Önümüzdeki kıs içinde Alman ha· de hır cami bulunmadığını nazarı dik- = 
va taarruzlarının yenileşeceğini '\.ak. kate alan miiteahhid Niyazi Er;;oy, bu _ =5§= 
!emeli, bunlara tahammül kudretini semtte :atın almı~ olduğu metrlık ,-e - • 

btiyiik bir binayı cami haline kall>Pt· = 1 z m ı· r ş b • 
yız. Belki bu taarruzlar, şimdiye miye. mimıı-es iııi iıı~a ettirmive ve ca- E u e s 1 
kadar olanlardan daha kesif ve da. mie sıı getirtmiye karar \'ermü;tir. =: 

Bu civardaki mahallel!'r halk.ı namı- - - ----000-·-.,.--, ---

ıın bi~· hey'et, kendi~ine tes<>kklir et- =: Sayın halkımızın Cumhuriyet bayramını 
kutlular mi şiir. 

1 Biz de bu h~~·ırlı. i~c karar v<>rrne-

~! ~~I~~ ~cf ~ ~f~~ ~ ı): r. r~oy n tc brik V<! ~llllllllllllllll llllllllllllllJllll 11111111111111111111111111111111111111111 l lll llllllllllllllllJlllllllllll§§ 

1 B /R\R=IS a 1 ltalya-Hırvatistan 

Abdi Vehbi 
Müesseses i 

Sayın halkın Cum
huriyet bayramını 

kutlular 

Ticaret 
.. ' 

\'eni cserk·1· 
Merasimle açılacaktır 
Fcvzıpaşa bulvarıııın açılma m<>

ra imi bugiin saat 16 da bulvarın be
lediye civarındaki kısmı önlinde, 
Borno\'-.ı turistik yolunun açılma me 
rasimi de varın Haat 16 da Bornonı 
~Iersinlisin'de yapılacaktır. 

Kazalarla köylerde de muhielif 
e ~~rlel'in açılma törealeri Yardır. 

Bankası 

Sayın yurddaşlarına Camhuriy et bayra
mını kutlular 

....................................... 

\\:dl u anlaşması 

ÜZÜM 
K. S. 

566 B. Alazraki 48 
340 F. Solari 50 
:rn2 l\I. J. Tanın. 45 :rn 
140 Öztürk Ltd. 48 50 
1 !J5 il. 1\1. u. 48 50 

Roma, 28 (A.A.) - ltalra. Hırvıı
ti .'tan arasında bir mtıll'hede imzalan· 

K. S. 1 mıştır. . 
i)2 25 I Hırvatistan ile Karadağ arasında 
;30 50 hududları tah<lid etmektedir. IIuclud 
61 11914 de Avusturya • i\facaristan impa-
50 25 ratorluğu zamanında Hırvatistanı Ka-
50 20 rndağdan ayıran hududun aynidir. 

108 :.\I. R. Iı.ıık 54 
89 l\l. H. Nazil 4·1 
65 S. Süleyma. 

fı6 
2:; 4~ 

-
199 M. H. Nazlı 14 l)') 

55 Reşat Leh. 
51 Nazıf H 
24 :.\1. Kuşak. o. 

3 A. !\.fayda 

1878 
104706 

106584 
"TO. 

7 48 
8 54 
9 52 

10 55 

52 
4H 
50 

48 50 
48 

11 60 
İNCiR 

520 :M. Nebi o. 
:ı69 P. P. Mah. 
253 H. Şeşbeş 
247 An\'lko A. 

K. s. 
19 
18 
18 50 
18 26 

!i2 
!)() f>O 
;;o 
62 
48 

K. S. 
21 
23 
20 
18 50 

194 Po! Mihalef 17 50 
176 E. Rodili 15 
145 R. S. A. 14 
131 Ilakk1 Sirel 17 50 
124 1ııcır T. A. Ş. 24 
48 N. Baladur 20 
28 ~r. Kamı! 14 
25 A. i\1. Ataman 2'? 
21 A. Kadranel 1 ~ 
15 A. R. Barki 14 
J.1 H. Avni Özg. 12 50 

2509 
66086 

li8595 -
ZAHİRE 

100 Ç. Kenclır T. 
44.1 / 4 Ton Susam 
160 Ç. Fıısulya 

K. s. 

48 

~·.J 

26 
i6 50 
21 
20 25 
21 50 
24 
!8 
2:1 :;o 1 

18 
2:1 
12 50 

K. s. 
11 
51 
19 25 
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Hikaye -
KIŞ SAATi 

Ynzın, saatlerin ileri alınma~ını 
~ahahın erken olacağından sikavet 
.cdrnler olduğu gibi iş müddetle;i • 
11in artmasından iktisadi menfaat • 
:er elde edileceğini iddia edenler 
vardır. Biz bu cihetle a1 fıkadar de· 
ğiliz. İnsan yaz ;;:ıati vı>ya kış saati 
taraft:ırı olabi!ır. Buna kimse bir 
şey dıyemez. Y:-ıln_ı~ ?~r tek lıakiknt 
\' ar;;:ı, bu saat degıştırme hadisesi ~ 
n i rı b ir çok k:ırışıklıklara sebep ol • 
dtıJhıdur. . ' 

Dostum Suphi -fala ve bilha~s:ı el 
falına ne kadar inanırim Sermed o 
kadar inanmaz. Buna rağmen, o 
,R"iiıı Suphiııin davetlil.eri ~rasınd:ı 
bulunan ve el fa!ındakı Jerın vuku
fıyle meşhur Saliha Hanıma Ser -
med elini uzatmakta tereddüt el -
memi~ti. Saliha Ilanıtıı uzun uzun 
bu iri elin avucuna bakarak ııu ke • 
h:ınette bulundu: 

·- Siz E\'lülün 20 inci güııii sn:ıt 
~ . 

23 t.e öleceksiniz. 
Sermed bir kahkaha attı, elini 

çekmek i;;tedi. Fakat Sa!iha Hanım 
hiç de Sermedin giilm~s~nden !Tiil -
tee~sir olmadı, sadece ılaYc ettı: 

- Hem size haber veri; orum, e
viniz yıkılacak, altında kaiac&k:ıı • 
nız. Ô!Umden kuı1.ulmak istiyorsa • 
nız, o gUn o saatte enle bulunmayı-
nız. .... . . 

Bu sözler o kadar katı bır eda ıle 
süyleıımiş idi ki, biz durakladık, 
Sermed de durakladı. Fakat bu bir 
sı.:niye 11ür<lli, siirmedi, Sermed tek -
rar gUlmeğe başladı ve: 

- ~1ademki öyle, dedi, sizi, he • 
pinizi, 20 Eylfil akşamı bizim evde 
yemeğe davet edıyorum: Sı;at :.·irmi 
.ki buçuğa kadar yer .'ç.er.z, sonra 
heliillaşırız, siz gidersın 1.z. ve şayet 
dediğiniz gibi ölürsem, sızı cenaze
me gelmiş addeder ve bu zahmetten 
de kurtarırım. 

Artık iş alaya döklüm~ş~ü. Hep 
güliiyorduk. Yalnız Suph! ıle Sali -
ha Hanım gülmiyorlardı, Sermede 
acıyarak bakİyorlardı. İçim!zden bi-
ri: 

- ŞUphesiz, dedi, davete Saliha 
Hanımefendi de gelecek. 

Kadın. cevap verdi: 
- Saat yirmi üçten evvel gitmek 

şa rtiyle evet. 

raz ,;onra herkes o akşam niçin top· 
anıldığını unutmuş gibiydik ki, a -
yaklı saatlerin vurmağa başlamasiy
le hepimiz başlarımızı kaldırdık. Vu 
kuu haber verilen hadiseye, yani 
yirmi iiçe daha bir saat olduğunu 
bilm<> kle beraber içimiz burkuluyor 
ve YPrlerine tamamiyle ayar edıl -
mi~ olduğu için tek saatmı gibi vu 
ran iki saatin darbelerini sayıyor -
dul<', altı .. yedi .. sekiz .. dokuz .. on! .. 
der demez bir güriilti\dlir koptu ve 
tavan, tQ.z, toprak yığını içinde üze
rimize yıkıldı, elektrikler bir dev ne 
fesiy~e üflenmiş gibi -sönerek karan 
!ıklar ve feryatlar içinde kaldık . 

Böylece ne kadar zaman geçti, bi
zi kimler kurtardı, bilmi\•orum. Ken 
dime gelcliğım zamıın, bahçede ol • 
duf'umu gördüm. Etrafa bekçiler, 
polisl~r dolmuştu. Tahkikata ba~la
nılmışlı bile. 

Dir. eklerime d:ıyaııar.ık doğrul -
dum. Kendimi yokladım. Hiç bir şe
yim yoktu. Kalkmağa te')ebbüs et -
tim. Kalkabiliyordum. Hamdolının 
yaralı <leğildim. Yanıma baktım 
'nphi . ona da bir şe,:.' olmamıştı -
Salıha hanının sn serpiyordu. 

- Ne oldu Suphi? 
- Vallahi bilmem. Bildığim bir 

şey vara Saliha Hanımın dediği çık 
tı ve zavallı Sermed öldü. 

- Ne diyorsun? 
- Evet. Kafasına büyük bir be -

ton parcası çarpıp parçalanmış. 
- Peki ama Saliha Hanım hadi

se saat 23 te olacak demişti. 
Bu aralık Saliha Hanım kendine 

gelmişti, izah etti: 
-- Eldeki çizgiler katiyycn yaian 

söylemez. Saat yirmi ilçü vurduğu 
zaman, hakikatte yirmi ılörl idi. N('; 
tekim bu gece, saatler 24 te bir saat 
i:eri alınacak ve yıldızların, kaderin 
tayin ettiği asıl saate irca edilecek
ti. Tabiat yaz saati nedir bilmez. 

Nakleden ı FA. 

Tahsil çağındaki ço
cukların sayımı 

8 İkinciteşrin cumartesi gUnü yur
dumuzda tahsil çağındaki çocukların 
sayımı yapılacaktır. Buna bazırlık 
olmak üzere bütün mu-allimler 1 ikin 

* ci teşrin cumartesi günü saat 15 de 
20 EylUl akşamı Sermedin Şişli ci- Kız lisesi konferans salonunda bir 

varındaki evine gittik. Bir bahçe toplantıya davet edilmişlerdir. 0 1111-
içinde, ıki katlı, modern bir evdi. da muallimler~ va.zifeleri ;ı.nlatıla • 
Ben Suphi ile beraberdim. 1lk defa cak ve bu vazıfennı noksansVL if".lsl 
geldiği evi göriince, Suphinin kana- içi;ı na~ı~ çalışılması icabettiği izah 
ati sarsılır gibi oldu: edilccektır. 

- Bu ev, diyordu, hiç de yıkıla - oooı---

cağa benzemiyor, ve illaki müthiş Yüksek fı·atla boya satıs.ı 
bir zelzele ola. Hoş böyle bir şey o-
lursa hepimiz güleriz, neden sade Şcridciler ça:4şısınd:ı. boyacı Re -
Sermed ölsiin. . cep oğlu Durmuş, yilksek fiafü• bo-

&!rmed miikell~f. bi~. zı)~afet hazır- ya saltığı tesbit edilerek tutulmuş , 
lamştı. Salonun ıkı ko;$.esıne,. herkes meşhud cürilmler kanununa göre 
tarafından gö~i.H~.cek .bır şekılde, iki mahkemeye sevkolunmuştur. 
saat yırmı hırı gosterıyordu. Suphi 
saatine baktı, ---000-----

- Tamam, deJi, yirmi bir! YENi NEŞRiYAT 
Sıılıha Hanıma, Sermed, karşısın· 

da bır :\.'er hazır!amıştı, daha gelme- Ege spor 
mıştı. Onu beklıyorduk. On dakika 
:o:onra geldi. Sermed: 1zmirimizin haftaJı.k çıkmakUl ol:ın 

- ~z kalsın, dedi, kehanetinizc Egespor gazetesinin 18 inci sayısı in
kendınız de inanıp gelmiyeceksiniz, tişar Ptmiştir. Okuyucularımıza tav-
sanmıştım. siye ederiz. 

Saliha Hanım bilgisin(' ve şöhreti- l•·----...ı.-. .-....,..., ___ ._ .... _ 
ne yapılan bu telmihlerden miltees
. ir olmıyordu, gülilmsiycrek: 

- Böyle bir ziyafeti k:ıc;ırırmıy -
dım, dedi, hem de hadiseden yarım 
;;ant evvel hepimizin buradan ayrı -
lacağımızı da bildikten sonra ... 

- Fakat Hanımefendi, ben k:ıl:ı-
cağ-ım. 

Sı.lıha Jlnnım cid<lile~ti: 
- Sermed Bey, yazılı olan şey bo

zulmaz, bu umumi bir kaidedir. Ço
cukluk etmeyiniz, kader~ meydan 
okumağ:ı kalkışmayınız! Fakat yine 
siz bilir:ıiniz. 

Sermed müstehzi ce\'ap verdi: 
- Ru ciheti sonra clü~üniirüz. Şim 

dılik sofraya buyurunuz. 
Oturduk ve içilmeğe başlandı. Bi-

Osmanlı 

Ömer Mubarrıı 
Apaydın 

va Oiullırı ıomındlt 
ŞiRKETi 

ayın halkımızın 18 ncı 
Cumhuriyet bayramını 

kutlular 

Bankası 
Sermayesi 10 milyon sterlindir 

Diinyanın her tarafında şubeleri ve muhabirk•ri vardır. 
En ı:hvı:n ~eraitle bilumum Banka muamelfitını görür. 

---000-----

Osmanlı Bankası 
lttihnclı l\lilli Sigorta Şirketinin Acenfası Olup; 

Harik, hayat , nakliyat ve kaza 
sigortalarını yapar 
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Harikalar Devri Cumhuriyet 
.... Ba,tarafı 2 nci sahifede - bir dOrü~t polıtika tnkip etmiş, rn-

ve nüfuzlardan lnırtarılmı•, hakim- z:fc•ini şu son dakikaya kadar ifa 
!erimizin kıymet ve mevk:i yüksel _ mevzuu üzerinde hiç bir müdahale 
miştir, · ve tesir kabul etmeden yürümüştür. 

Nihayet Türk adalet•, kuvvetleri- Sulh ve beynelmilel emniyet ve 
nı ve esaslarını ileri bir dünya hu _ nızama verdiğimiz kıymet dolayısi-

(ANADOLU) -

Fehmi Ben can 
Makine Tamir hanesi 

ve bu· 
kuk ve ilmine istinad ettirılmi~tir. ledir ki, siyasetimiz, b'.lzılarıııa rağ-

işi gcınonde teslim etmeği prensip edinen 
nunla iftihar eden bir mOessuedir 

Kesbane pazarı Demirciler 67 - 69 TELEFON 8993 
NAFIA : mm, bütün dünyanın takdirine maz ' 
Demir ağlarla, topı'ak hatlarla har olmuştur. 

ördüğümüz bir vatan üstündeyiz. Cumhuriyet rejiminin Türkiy~ si- ••••••••••••••••••••••••••• •• 
Hududlarımız, bu hatlarla birbirine yırnet veçhesindeki ifadesi çok par -
bağlıdır. Denizden denize bu yol _ lak olmuştur. 

İzmir eümrük muhafaza alayı sa
tın alma komisyonundan: 

!arla gidiyoruz. Ecnebi imtiyazları- Başkasından bir karış toprak is -
nın mali ve siyasi, emperyalistlik temeyiz. FakaJ Türk toprağından 
entrikaların birer vasıtası olan eski parmak ucu kadar bile istiyenlere 
demiryollarının üzerinde şimdi Türk sıliihımızla karşı duracağız. 
hakimiyeti ve tesahubu vardır. Bire Türkiye, bütün taahhütlerinde ve Görülen lüzum üzerine bir binek hayvanı aleni pazarlıkla satılacaktır. 
bin kattık. Demiryollarını, kendi mq bevnelmılel •İyasi iştiraklerinde da- TaHp olanların 7, :! incı Teşrin ·941 cuma günü saat 10 da Pasaportta Glinı-
dafaa, iktisad ve hayat davalar·ımı- ;m';, sulhu i•tihdaf etmiş ve kendı 1 k · · d b ı · ı 1 riik salonu öııünrle top anaca· olan komisyonumuza müracaat etmeleri za göre tanzim ettik. ~Iemlekette milli gayeleri ıçın e eyne mı e mıi 
bır yol seferberliği y-aptık, ana şo _ yazeneyi, i nsanlığın huzur ve raha- i:fın olunm (4522) 

ealar ve yollar açtık. Her tarafta tını da düşünmüştür. Dı"kı"lı" Beledı"ye Rı"yasetı"nden 
Cumhuriyet köprülerı, biı·cr abide K A .H RAM~ N O R D. UMU Z : : 
gibi yükselmektedir. Dahılde ve hnı:ıçtc tam. bır •ulh €S~- 3954 lira 19 kuruş keşif bedelli Dikili şehri methaliııde rıhtım istinad 

Hava yolları, otomatik telefon bu sın3: dayanan sıyasetn.nıze mukabı.ı , kfırgir duvar inşaatı 21, 10, n41 tarihinden ilibaıren 20 gün müdd~tle 
devrin eseridir. Dünya ile muhabe- ar,nı zamanda vatan mudafaas.ını.n bu-
re ve mükalememiz, diinya ırtibatı- tun esbabını .. oomamlad1k ve dunı aı:ıın, açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
mız Cumhurh•et devrinde temin e _ karşısı?a!.~u.rk topraklarının kud"1yet Sürülecek pey akçası haddi liiyık görüldüğü takdirde ihalesi ll ı ıı ; 
clıldi. • \'e temızlıgını her zaman şerefle, k:ıh- 9-11 Sah günü saat 14 de Dikili Beledi)''<' dniresindo yapılacaktır. Talip 

Limanlar, kanallar, posta ıslahatı, ramn~hkla sonuna kadaır Bmudafaa ede- olanların ihale bedelinin ~o 7,5 buçuk tutarı teminatı mu\•akkata olarak 
vnpurculuğumuzun tekamülii, yeni celk ~ır o~du çıkardık ... , u ordu, tam ihaleden evvel Dikili Belediye Mndıg"ına yalırınalaın lazımdır. Bu hu
s. i lepler, vapurlar, deniz,·ollarının te .. chız.at.ı ıle, m .. ode.r.!1 sılahları .ve. nıo-

t 1 1 b d 1 sustaki şartnam~yi görmek i•ti}·enler Bergama, l zmir, Dikli Beledi.veiı·-
devlet 1. d t · · b te.kn'mt'ı'J" orerı ı e ugun unyanın en ı erı, en e ın e anzımı, u u~ "l k ' .1 k ti . d b. · 1 .. t t ı · ·ı- 1 l>a•ka başka safhalarıdır. mu e amı ~vve erın e~ ırı o m.u~- rine ınurııcaa e me erı ı an o unuı. 25 29 2 6 

DAHILIYEMIZ : ~ur: onu~. bır. d~ manev.ı lnyın.etı~_ı: p 
. ırsı mezıyetleırını Ye tarıhte g~çırdıgı 

. nı~arıd:ı •ulh, ıçerıde sullu eM- t , •"bel . h t .1 , ordumuzun 
•ına dav anan sıvasetimızin ic cep _ ecı u ~rı . a ıı ~} ınca, _ k d,. 
h · c · h · 't k b · · k Cumhurıyet ıdaresınde vardıgı u ıe-
e;ı, .. ~m ~rf'e e ~~t'ıı;n b.•r ınt 1 

- ti kavrıyabiliriz. 

h~r. tgüos1 .~rmış .'r.t uhun ır .va nn, Cumhuıl'iy.et tarihimizi yaratıııı or
er . r u emnıye ve uzuru sınes.•.n- duya, liiyık olduğu ehemmiyeti ve mev 

d~ taşımaktadır. Vatandaşlarla hu - kii vermiş ve onu daima birinci plftn
kumet a.rasınd~.' ems_alı bulunmaz da tnnımıstır. Tayyareciliğimiz, bli-
~ır sevgı v.e. mutek.ab.ı~ e'.11nıyet ve yfrk bir hızla ilerlemiş~ir. . . 
.ıınad teess.üs etmıştıı. Kanunları - Donanmamız son bır kaç sene ıç.ıı
mızm tatbıkatı .gayet ahenklidir. de daha fazla takviye edilmiştir. A~
fo.z'.bat kuvv_etlerımız, vatıındaş 'ar keri teşekküllerimiz, en seri. en h3re
lıutun varhgını ve hukukunu tam kelli ve en mukaYemetli sevıyeye cık
mnnasile korumaktadır. mıştır. Ordumuz, güzide bi•· kumanda 

Cıımhurıyet, şekavetı ve çalı ka- heı"eti ile değerli \'c oesur subayların 
kıcılığı hudutlardan kovmuşltır. Va- idaresi altındadır. Cumhuriyet Türk 
: ~ndaşlar birbirine karşı hürmet ve milletine, varımızı, yoğumuzu ordu
>Pvgi hissi taşımağı bir terbiye ve muza harcamak aşk ve zevkini de tat
l't.zife olarak telakki etmektedirler. tırmıstır. Vicdanlarımız, kafalaırımız 
Dahili idare teşekkülümüzde yapı - ruhumuz ve bütün varlığımızla hep bir 
!an ıslahat ile diğer sahalardaki fa- ağızdan söyliyelim: 
•llıyetlerimizde mühim kolaylıklar Yaşasın Cumhuriyet!. 

temin edilmiştir. , _____ DOKTOR ·---~ı 
HARiCiYEMiZ : •• 
Coğrafi vaziyet• ıle ınsanlık ve Ar Ag "'h 

dünya sulhu bakımından iideta ta - ı a 
i'ihi bir vazife deruhte ctmis bulu - Çocuk Ha8taLıkla.rı Mütelw.BBllH 
nan Türkiye. Cumhurıyet devri için- Hastalarını Pazardan mada her 
•lr dünya milletlerine örnek olacak gün İkinci beyler sokağında (84) 

;\Ienemen Sulh Hukuk Hılkım:ı _ numaralı muayenehanesinde kabul 
ıi'ınden: ve tedavi eder. 

)lenemen Hazineı malıyesıle Ga}·- 1~::::::1"'"""""'"""'"----::===::\ 
ı,, mahallesinden lbrahim oğlu Et - Dis hekinıi 
hPm Çetinarslanın müşterek malı ' 
ıılup kabiliyeti taksimıye" olmadı - M. Sabih Ağabeyoğ[u 
ıhndan dolavı satılmasına \·e bede - Merkez hastahanesi diş müteha•<ı ı 
•inin paylnşİ:ırılma•ına karm· veri - Hutalarını her ırün öğleden 
len Menemen tapu sicillın n 28 şu -
l>:.t 327 tarih ve 99 1100 numarasın- sonra ikinc i beyler aokağında 
rla kayıtlı Seyrek köyiiniiıı Dutlu No. 25 de kabul eder. 

PAMUK 
• IZM/ R 

MENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrika.,: iz mirde Halkapınardadır. 
Yerli pamuiund.an a t, tayyare, köpekbaf, değirmen, ıreyik ve leylek 
markalarını havı her nevi kabot bezi imal eylemekte olup mallan 

Avrupanıo ayni tip mensucatına faiktir .... 

Telef on~ N o. 2211 ve~3097 ı 
Telgraf adresi : Bayrak lzmir 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaılar 

SAGLAM ZARİF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mam\ıli.tı tercih edin 

SATIŞ 

T. C. Ziraat Bankası 1 
KURULUŞ T ARIHI 1888 

265 tarla meı·kiinde şarkan, garben, \'e TELEFON: 3680 
~imalen yol, cenuben Yorgiden met- ı~::::::::::::;:::;:==::ıı 
l'Ctk bağ ıle mahdut ve :175 lira kıy-1 , 

DO r( •t~_ o R 

SERMA YESI 100,000,000 Türk liraaı Şube ve Ajan aded i 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Mua meleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
ınetli 20 dönüm bağ ile yine 12 mart _ 
:ı2ıı tarih ve !l5 36 numarad?. kayıtlı k 
~arkan ve imaıen tarik ve garbcn Salahettin Te ant 
· 'ıkoladan, cenuben Manola istiı· - Çocuk hastalıkları mütehaum 
«dı ve •ahibi senetten metruk tarla 
v~ kule ıJe mahdut 152 lira kl\'mPrlı lkincı Be;·Jer :Numan zade sokak 
l 9 dönüm tarla açık artırma -;.ure - 5 'o. da hastalarını ~abahtan 
tıle \'e peşın para ile para;·a çe\'rılc- akşama kadar kabul eder 
ce ktir. , __ ::::;:.:;..:::.:.::..._::.::;:;;;..;;~-----·' 

Bırinci artırması 21.1 J.941 cuma 
f(iinü ,nat 11 de Menem~n ba•kita -
beti oda•ında yapılacak artırmasın
da kıymeti muhammenenın artırma 
bedeli ~; 75 ni bulmadığı takdirde 
~n çok artırıının teahh!idü baki kal
tııak şartile J.12.941 p:ı:ı:artesi gii -
lJ(i saat 11 de icra kılır.rıcıık ikincı 
artırma sonunda en çok artıran uh
de•iııe ıha lesı ıcra kılınacuğından iş
bıı gayri menkul üzerinde hak ıddia 

nda bulunanların t:ırıhi ılandan 
·Pl:>aren 15 g"iin i~inde Menemen ~ulh 
lıukuk mahkemesine müracaatları, 
:ı.<~i takdirde tapu ,icillile •ahit ol -
trıayan alncnkhlar payla~madan ha
:·ıç bırakılacağından tapu harcı ve 
ınııterakim vergi Ye resmi dellaliye 
trıU.~teriye aıt olup isteklileı·ın ~e da
ha zivade maJUmat almak ıstıyen -
ler;n °7< 7

1
5 pey akçesile ve 941127 

clo,ya numarnsile Menemen mahke
l)Jn başkitabetine müracaatları ve 
~rtırma günlerinde dai~cde hazır 
hu ı unmaları ilan olunur. 4517 

ııı llft 1111111111ıuıu11111111111111111111111 n 1111 ıı 1111 
Ş•rk Sanayi kumpanyası 

Türk Anonim Şirketi 

Doktor 
Şevki Uğur 

Birinci aınıf dahili haotalıklar 
mütehaum 

Her gün sabahtan akşama ka
dar Ye gece dahi hastalarını mu
ayene ,.e tedavi eder. 
lkinci beyler sokak No. 82 
TELEFOX: 9286 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 

Taze Temiz Ucuz İla -Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 
ikinci Beyler sokağı No. (80) 
Hastalarını her ırün öğleden ıonra 

kabul ve tedavi eder 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarıız tasarruf heıaplarında en 
az 50 lira&ı bulunanlara ıenede dört defa çekilecek k ur'a ile aıatıdaki 
pli.na ıröre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 600 Liralık 2,000 Lira 
4 Adet 260 Liralık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aıatı 

dütmi:renlere ikramiye çıktığ ı takdirde yüzde yirmi fazlaıiyle Hrile· 
cektir. Kur'alar senede dört defa, 1 Eylül, 1 B irinciki.nıın, 1 Mart, n 
Hulraa tarihlerinde çekilecektir, 

ızmir pamuk mensucatı Türk anonim şirketinin 
kaput bezi satış fiatıarı 

Tipi ;\!arkası 

• Eni Sm. 

D AT 85 
E DE01RMEN 90 
E DEOİRMEN 85 
F GEYİK 85 
F GEYİK 75 
G TAYYARE 85 
G TAYYARE 75 
H KÖPEKLİ 85 

36 Metrelik beher 
topun bedeli 

Kuruş 

İşbu fiatler fabrikada teslim beher topun salış fiatidir. 
yada 266 kuruş Ambalaj ücreti müşteriye aittir. 

894.-
990.-
950.-
950.-
870.-
849.-
775.-
825.
Beher bal-

29ı 7/1941 tarihinden itibaren kapot 
b<>zi ve iplik fiat tarifesi 

KAPOT BEZ/ KAŞE 
'l'ip, D 90 cm. 931 Kuru 

· 76 cm. 820 c 
PAMUK /pf,/(;/ 

VATER 
No. 12 595 Kuruş 

• 14 640 • 
• 20 735 • 

KATLI 
No. 12 3 640 c 

KIVRAK 

ttııııııll Üi 111"İıil111{ıİıİı1111111Ü111111111111 il il il 

A irıları dindirir 
ROMATiZMA, BAŞ, DiŞ, Si Ni R ve BEL ağrıları ile aoğuk alğınlı 

ğından ileri gelen vücut KIRlKLICI, NEZLE ve GRiP hutalıkları 
D E R M A N kaıeleriyle derhal ıreçer, icabında ıründe 1 - 3 kaıe alı. 
nır, her eczanede bulunur. 

Sayfa 7 

İzmir Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim şirketinden: 

fzmir Pamuk l\fen;ııcatı Tiirk Anonim Şirketinın l\1erkez ya:r.ıhane
s Halkapınardakı fabr!kasından lzmirde Bırinci Kordonda l '14 nu
maıalı binaya nakledı!mı~tir. 

)l erkrzden mü,;aadc :, imıı<lan Jı r bır kım"e fabrikaya gıremiyec,•
ğindf'n şi rkete :.ııt biitlin ı~!rr l('İıı yukarıda yazılı adre~c n1ürnra~t 
etmek lfizımdır. ~8-29-30 4502 
~· ·• .. uı ı ııuu ••••••• n ııııııı 11 1• 11•••1 • •• ııı 1111111ııı 11" nııııı ııııı ıu ıı ıııu ı ıı u ııının11111uıı ııı t • • 

1 İzmir Levazım Amirliği İlanlarıf 
. -
• ••••• 111111111 •••••••• 11 •••••••• •••••• • 111 • •••••• ••• •••••••••• 11 • • •• 1 • • •••••• • • • • • ••••••••• • • •• • • •• ••••••••••• -: 

l zmir levazım amirliği aatın alma komiıyonundan ı 
1 - Kapalı zarf usulıle 144 ton fasulya •atın alınacaktır. 
a - Beher kılosunun muhammen fiatı 21 kuru• olup bedel tıı

tarı 30.240 ;iradır. 
3 - Muvakkat teminrıtı 2280 lıraclır 
4 - lhalesi 3/11/941 ;ııızartesi günU saat 15 te kışlada İzmir 

levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktıı .. 
5 - Isteklilerin belli gün ve "aatte teklif ve temınat mektupları

nı ihnLeden bit· saat e\'Vel komi,;·ona vermeleri 21-26-29-2 

lıtanbul Harbiye yedek sub .. y okulunda Sa. Al. Ko. Reisliğinden: 
Ciııeı Adedı 

Saç soba lıorusu 700 
Saç soba dır,;eğı 250 
Sa~ m:ıııgal 20 

l - Üç kalem soba nı,,!z• nı E " pazarlıkla satın alıııacakt.ı. 
2 - lhalesı ~;ı.;0.!141 cu.1•a ıtünü :<aat 10 da kı~lali.ı IP\a1ıın 

i'.m.rlığı satın alma kC':nı•yoııunda yapılacaktır. 
•; - ı~t t" kJilerin bQlli gün \'(• ;-;n::ıtte komısyona müracaatları 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alına Komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usulü ile müııaknsaya konulan ()0 ton patııtes 

rntın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelı 9 bın Jıradır. 
3 - l\Iuvakkat teminatı 675 liradır. 
4 - İhalesi 7-11-941 salı günü snnt on lie~tc kışlada fzınır Je\'a· 

zım amirliği satın alma komisyomında yapılacaktır. 

fi - lstelkilerin bellı gün ve "antta ıhale saatından en az lııı· ~aat 
evvel teklif ve teminat mektuplarını kom,.yona \'ernıe!erı 

r. - Şartnamesi her giin komi•yonda görülebilır. 
22-27-29-4 

lzmir l eva zım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usulıle münaka,a\ a konulan 18000 oıı •ekız ll'n 

kilo toz Beker satın alınacakt;r. 
2 - Eksiltmesi 7 t ll /!J4 1 sah günü ,-aat 14 le kışlada izmır le-

vazım itn1ir!ığı ~atın alma kon1ısyonunda yapılacaktır. • 
~ - Hepsinin tahmin edilen tutan 9000 dokuz bın lıradır. 
4 - Muvakkat lemınatı 675 altı yüz yetmiş bes Jıradır. 
5 - !:)artnamesi her gün komisyonda görülebilır. 21-24-29-·1 

J.qtaııbııl Lrı•azını Amirliği Satııı Almo Kmni.•110.ıııııdan: 
1 - Salı pazarındaki anbaQ·ın tamiratı k<1palı zarfla ehiltmey" kon

ınu~tıır. thalesi 12 ll ı 941 Çarşamba günii saat 15 de Topha
nede lstanl>ul Lenızım ·a mirliği satın alnı:ı komisyonunda ;'ıı
ııılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 27376 lira 8 kuruş ilk teminatı 2053 l>ra 20 ku
ruştur. Keşfi komi~yonda görülür. Taliplerin kanuni Yesika
lariyle U>klif mektuplarını ihale ;:ınlindeıı lıir saat e\'\'el komis-
yona vermcl<'ri. 25 29 4 8 

/, , r"k.ııt·Nde Aı·rılol' kr,tıioıdı Solııı AL. Ko . .ı1111dırn: 
l - Kapalı zarf usııliyle 2000 ton odun alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli lOfıOO lô.;-a olup muvakkat teminatı ~000 Ji

rndıı-. 

:1 - Rksiltmesi 12 il !i41 (,arşamba günü saat 11 de K. Çekmeced~ 
A \'cılar köyünd·.>ki satın ıılma konıi><yuııunda .rnpılacaktır. 

1 - ı:>artnnme her gün nıeıkıir komis;·ondan istenileceği gibi mektup
la da müt·nruatlarn ~:Yap verilin" 

r, - Ek si ltm~yc girınEek istiyenler ticaret odalarında mukan·ed \'t' 

lıJ işkrle iştigal etmi~ olacaklardır. 

6 - Eksiltmeye ıtöreceklt·ı·in mühürlü teklif ınektuplariyle kanuni ve
sikayı vr nıün:ıkasap '~tiırak \'e<ikıısını ihtinı edecek olan kapalı 
zarfları ihale saatinden bir saat evveline kadar Avcılar köylinde
ld satın alnın konıi~yor;u riyasetine makbuz rnukabiıinde verıne-

leri. 29 31 :ı 8 

A.~~·, l"İ J>:;.~fo :.\'J,'' S. ~l. J\.. Riynsl'iiııclrıı: 

1 - Birliklerimizin ihti;·acı için aşai(ıda cins \'~ mikt'1rı yazılı 1 ka
lem çay ı; XI 911 Per~embe günü saat 15 de pazarlıkla Çanakkale y:ılı 
boyunda konıhı.yoııumuz daire:-ıinde ~::ıtın alınacaktır. 

Talipl-:rin kanuni vesika ve teminııtlariyle birlik·le bildiril~n gün \:C 

saatte kondsyona müracaatları. (4525) 
Cin"i Miktarı kilo t:nıum tutal'I T<'minatı 

Lira Lira 

Halk çayı 250 2175 327 

('aııokkrılr 'f'ii 1111 Salııı Alımı lioıııis1101111ııclan: 
1 -· ç,nr.kkale birliklcwinin ihti;·acını karşılamak üzere a~ağııla l'i ııs 

ve miktarlar: yazılı ,oba \'e dirsek satın :ılınııcaktır. 
2 - lhnl 0s ı ~ 11 9.Jl Salı günii saat 11 de yapılacaktır. isteklilerin 

belli gün ve "aatte \'esika \'e tenıinutlal'l Çanak'kale yalı car!ıle,irıde 811. 
Al. Ko. bm;kanlık clail'esine mül'acırntları. (4526) 
Cinsi Tipi Adet Umum tutarı Teminatı 

--···· 
Biiyiik 

Dirı;ek 

soba No. :ı Ordu Kuleli ve;· u 70 2415 
diğer tipler 

Maki na 15-199 Kuruş 50 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesapları 

363. 

30 

1947 ikramiye Planı 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci-

teşrin tarihlerinde yapılır 

1941 ik . 1 • 
ramıye erı 

1 Adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 
3 c 1000 c = 3000.- c 
2 c 750 c = 1500.- • .. c 500 c = 2000.- • 
8 c 250 c = 2000.- • 

35 c 100 c - 3500.- c 
80 c 10 c - 4000.- c 

JM c il c - sooo.- c 

~ it lla•ka•ma para Jatırmakla Jalaıa para lıılriktlnalt •• 
f .... tlmu. •791 ....... tal 1 ..... -ı. ~·l!DID-
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Sayfa 8 (ANADOLU) 29 Birinciieı ri.n 1941 Ç 

1 1 Darülaceze 
_,;_A_s_k_er_i_~_a_z--=iy~e_t_,_ 

Sovyetler, Moskovadü 

Kış yaklaştığından mü
racaatlar coğaldı 

l,;tııııhul - D:ırlila<:«Z<>Ye kıılıul ed i
len ııc 'Zl'n i ıı miktıırı, mt•\·;; inıiııe gür · 
clcğhımekledir. Y:ızın n~gııı·i hadde 
in"n kadro kı. ın artar. Ru itibarla . on
bahar giı·er girmez, mlie.~se•<>ye yapı· 
lan müracaatı ı· ıl<> c:oğalmaktaclır. Son 

il 111 11111 lll il 111 il lll lll l l lll il il ili il il l l l l l lll lll il ili 
Kafkasyanın 
Müdafaası 

Cenupta ki 
muvaf f akıgetıer 

Bir ıtaıuan gazetesi 
Ru~ların ağır tank kul
lann1asından ve hava
ların fenalığından şi

le::\ yet edi_ror 
mukavemet ediyorlar Rusya - Ingilterc 

f-.Iarbin netieesini t ayin 
edemiyecektir • 

F k 
. . gün!<:'rde Dariiliici>z<>nin me\'cudu 99.'i 

a at cenupta vazıyet fenadır .. Bır k'.~i~:~-~li~ _~ımu ştıır. Daı·ülfireze mii- Karadeniz, Basra ara-
dul'!ugu, nıııı·:h·a:ıl ~dı•tı . ı'rin hııkika-

şehir daha düşmüş ve müttefik• ll'll llll'.hlac Vt' .kinı,:e,.ıiz maJu] <ıJmaJ:1- ında Cephe karacaklar 

A lmanlar, Moskovaya 
giremez lerse vaziyet

leri fena olur 

Rom~ı. 28 (A.A.) - Kori<'ro D<'l
la~ero g:ızetec;i husıı,;i muhabiri bil -
cliı iyor: ı ına dıkkat edı,ror. l\.Ievcuıl ma-;ında S 

ler Doneç nehrı·ne varmıştır anca~. 70 ~i:ıi .cı .i~~ncidir~ ı:ıınlar da Lonclr:ı, 28 (A.A.) - Cnited vaktı:yle dılencılıgı kenrlılenne me~- Pre,;ten: Londra, 28 (A.A.) Analist 
Rnd~·o ~azete,;inde;ı · . . . c!ell i hlic 11 mJarı fa,;ılasız lirkilde ?e- !ek ittihaz ettiği halde, xon zamanlar- General VeyYel geçen hafta. Tif- a~keri mütaleasında, Sovyet ve Al -

ltnlyan - füı<; klıwetlerinin muha
rebelerinin hususiveti valnız Ru;; 
kuvvetlcri::ıin ü.o;tUnliiğü~deıı değil, 
fakat Rusların Doneç mıntakasmda 
italy·an kuvvetlerine karşı ağır tank. 
!ar kullanmasından ilPri gelmekte -
diı·. Ayni zamanda çok fena hava
lar, yağmur ve çamur , harp vaziye
tini fovk:ı.Hide müşküllestirm iştir. 

Rus~ ada harpte mu h ı m ııı k ı~aflar vam etmektedil'. Fakat kayda dcger da ihtirnrlıı\• ıp c•ılıs •ı . k hal tisi ziyaret etmiştir. Bumda Kafka;;- man tebliğlerine göre, hayati cep he-
yoktur. Ba,;kı hfılfr iki nok l arladır. bir dei'risiklik o\mamı,.,1.ır. Sovy der 

1 1 1
·. ' '· ' ··mı~ aca ' e "<'- )arın İngilt ere ve Rusya tarafından vi te~kil ede::ı merkezde miihim inki-

I
,. · · k "' " en ert ıı· ı · · A ı J :ırıncı no rn olan ~Io~koYada, fngi. mukavcmettedirler. Almnnlarııı biı · mlişteı<ek müdafaasını Ye Alman arın '!af yoktur. man arın cenuptaki 
lız ve Ru~larn görl', Ru,-hıı· ınm·af - :n .t vakııı bir zamandan lıeri her Doneç havza,;ını g~cerek cenuba iler m11vaffakıyetıeri muhakkak ki mü -
fokı:,~etle muka\'emet etmektedirler. gi.in ~u-tan şiddetli tnarruzlarııı:, raı!;- Kadın clileııcil e r nrn;;ımla c:ocuğ'unu leme!<i takdirinde Karadeniz. Tiasra hinıdir. Fak-at bu, neticeyi tayin ede. 
Hatta bazı İngiliz gazeteleri, l\Io;; - men Sovyet. muka\•emctini e~aslı s11- kucağına alarak köse baı;;ında rl açan- arasında miiı:;terek cephe texi-inj ko- mez. Bizzat Hitler kendi mill<'tinin 
lrnnının kı~ııı da i~gal eclilcmi.vecelYi- rette kıramamaları dikkate lia.ı· aııdır. ı ııııs,mu;;. tur. \'e dünyanın karşısında zafepi :\Ios-

--~000---

,.. ar ekseriyeti teşkil ecfo.·or. Yaı)ıla11 t • n• ı leri sürmektediı-ler. lkiııcı b askı Bu vaziyet kaPşu:ıında -akhı gelen Londra, 28 (A.A.) - ı~nda Eri. kovada kazanacagını söylemiştir. 1 Tcvyork TaynlİS gazetesi 
nokta;;ı cenuptadır. Burada vazinı t ,mı! siıclur: tahkikııt neticesinde çoğu güçlü, kuv- tanya nakliyat servisini tanzime me- Bu mm icin ele kış ba~lamaclan bura- w 

Ruslar içi:ı hiç de iyi değild ir. Üar- Almanya acaba Rusyayı cenuptan vetli olan kadınlaı·ın bu çocukları is- mur ge :ıeral lı:.>yanatıııda elemiştir da laarruz-a gec:miştir. Bu cephenin su)h İçin ne diyor 
kofun işgali Ruslar tarafından hala mı vurmak istiyor'! Alman b:ışku- tismar ettikleri aııJa;;ıJmaktadır. Da- ki: \•aziyeti, ciddi ak ·ülameller göstere-
tcyid edilmemiştir. Alman rad\· o~ıı. ma:1danlığının t:>ovyetleri ' asl!"tmak riilaceze müdürü nr. · n. Bekir Züfo·. - İrana daha çok miktarda de - cektir. Bitlerin :\foskovayı zaptetme- Nev-york, 

28 
(A.A.) - Nevyork 

Ru,:;ların bunu bildirmemektek i. ina- için, lıazı plfınlar tntbik etm.Pk i"le- mahk 0 me karaıiyle miiesı-1e:-; E·~·e ,l!'el<·ıı 'lti ı yolu malzrmesi, lokomotif ve di- si, harbin bitecel\'i manasına gelmez. Taymis gazete;;i yazıyor : 
dını ele alarak uzun uzadınt alav mesi muhtemeldir. Nitekim Alman 1m kııcl:nbrı bir hafta müddetle mü- ğer mlitelıanik malzeme gelmiştir. Çünkü Stalin, Oral dağlan aı·kasına «. •aziler sulh yapamazlar. Ne 
etmi.'tir. Bu derece çetin ild ı a ka·ı·- ordusu simdi Moskoraya doğ-ru a _ es~eseııın temizlik ve saire işlcriıırle Bu surellc Rusyaya olan teslimat da çekilerek müdafaaya devam ede- kendi arazilerinde , :ıe liattple, ne de 
:ısında Harkofun dü..:tüg" üne k,nna,nt dım adım ilerlerken cenLIJ)la mu·· h·ım çalı~tırmakt_adır. fazlalastırılabilec2ktir. r.ektir. Hitler, mU\·affakıyetle muyaf-~ " " A k harpsiz g·irdiklerl yerlerde sulh te-
etmek lazımdır. Almanların nus tP- inkişaflar _olmaktadır. Eğer böyle bir .. ~~z~ mı . tarının aı:tması lizcriııe 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 fakiyehıizli'k aı•asıııda yarı yolda ka- >is edemezler. Bö.vle bı'r sulh hakı'kı" 
lef atı h-akkında bildiı dikleri rnkam- Alman planı varsa, Son·etlerin ce- mue,.,sesed:kı ~·atak mıktan da azal- Jamaz. Eğer Almanlar ~loRkovaya !ar mü?alitğalı ol.·a bile ~ehirlerin nuptaki tehlikeyi önleme·k için bum- ~11 ~.tır. Son. gelenler için ~er ,rntıı~ı Fransadakı· son ~iremezleı·se, ölçülemiyecek derece- sulh değildir. Hitlerin Avustralyada 
ışgallerı hakkında verdikleri haber- ·a Mo,kova cephesinden askeı· gön. mı ılm~k~edır. . de ağır bir mağlubiyete uğramış oh- ve diğer bir çok yerlerde mağlilp ol-
ı,er, daima doğru cıkmıstır. Alman- dermesi lazımdır. F-ak'at ce:ıupta he- ~ar.~lacez~nı~ çoc~k k.~~mı da çok •d caklar ve bu, kendileri için askeri fi.i- mıtmış bir çok düşmanlal'l vardır. 
ııır bundan son_;a Rostofu alırlar• ' t, 11en hemen bütün demiryolları Al. tek<ın~ul e1~ı~tır. Ue:e ırn.t ço:uk!arı- J amlar tuhatta bir dönüm n?kta~ı olacak - Nazilerin f ihi dünv:ı.va hakim olmak 
K.a~kasy-a_Ya dogru giden yolun 'kili- nan.lara geçmiş veya en yakın bir nı~ı bakım t.: zı, son f"nnı telakkı~eı:e tır. Almanyada kulakla~., l\Ioskova ~ır. Fakat d ünya bü~;üktü r. Dünyayı 
?~nı ellel'ıne almış olacaklardır. Bu ehlık~ye diişmüşllir. ujgu~ olarak yapılm:ı.k~adır. Darula- 'ıaberlerini be'ldemekt~dırleı" Blitün 'dar~ye onların ne aklı, ne adedi, ne 
ıtıbarla Ka~kasın müdafaa. ı ~imdi - Bugün gelen haberler, müttefik c~zen~ı: çocu.~ kıs~ı~ı zıyaret e_d~nlcı-, Alma nlar Çörçil ve Ruz- alaka, merkez cephesındedir. H-ava de muhayyele!el'i kafidir. Onların 
den ehem?Jıyet kesbetmiştir .... 'ite kim ku~·vetlerın Kamatofkayı i~gal ettik b~!h~>ısa. lıuı ıdakı. dıkkat. ve .•. ı~ına;,·a .. ' · · • şartlarının müdafaa):ı.ı . )'ard ım ları ta:ızim edebilecekleri sulh, ancak 
general \ eyvel. Tiflise giderek Rus terıni Ye ayrıca Donec nehi·ine var - b~ı~ uk .lıır ehemmıyet verıldıgını tas- velte hucum elhyorlar ·üphesizdir. Fakat hıç bır şey, Sov - ·mm sulhüd ür.» 
kuma:ıdanlariyle Kafkasııı müdafaa- lıklarıııı uildirmektedi11. O takdirde dı~. eclı~·?rlar. ~amazan ba.\}:amı mii- yet müdafilerinin şecaat ve kahr a Gazete, nedce itibariyle d iyor ki: 
~ını konuşmuştur. Şimdi Karadeniz· Rostofun Yaziyeti de az cok nazik - na~ !betı~ le Esıı geme dernegı bask'.!ll manlığmı unutturamaz. Bu cephede Sulhün te.-ıisi ile n azizmin d evril -
d~n Basra körfezine kadar milşterck e~miştir. Kırım h'akkınch hic bi~· ha B.ayan Rana ~anı Ya~·e~·.in riyasetinde Berlin, 28 (A.A.) - Siyasi mah- Rusların en hayati mevzi!eri Kalini:ı- mesi biri birinden ·:ıyzıılamaz . Tarihte 
bır ~~phe tesh>i düşünülmektedir. Ve '>er yokt~ır. Burada harp, mevzii ol- bır hey~t, rı:ıuessese.~·ı .zıyar~~ eder~k. fillerde bildirildiğine göre, .F~:ans~- dir. Çünkü bh• çok demrryoll arı b u- öyle bir deı;rede b ul unuyoruz ki, 
İngılızler İran da büyük hazır lıklar nak vazıyetindedir. Kırım yalnız ka S~~uklaın,, o~ u~c~k, .. ~eker'. gı).ecek da- da Alman su)?aylarının kat~ı uz~n - r~dan geçer . Bur~sının. zaptı takdi- ~imdi, sulhil ancak ölmej{e haz ır 0 _ 
yapıldığıııı gizlemcmektediı-1 r :adan zaptedilnıek isfondikçe muvaf- ; .m~k,. .f~~t:ıu. go,,termış >e çocuk- ne .. Almanya tarafmdan.latlıık edılen rınde, Moskova, şımal ~le ~uvasala. lan milletler ist iye bilirl cr . :au kaide, * c · akı.ret z.ordur. Çünkli Perekop ber • • aıı se> ındıı nııştır. m.~s~lleme hm·eketlerı hakkında -mı kaybeder. Fak-at şımdıye kadar 1ngilter e, Amerika ve R usyaya d a 

~I k ~ahı dcııız kuvveti olmadan tutula_ ooo r.or çıl ve Ruzvelt tarafından yapılan 'l.uslar burada muvaffakıyetle mu. ~amildir. 
" 0$ ovny-a kar 1 Almanlarm . id- :naz. ' Emvali metrukeden em konuşmalar, hususi biı· hainlik teşkil 1<avemet etmişlerdir. 

------- 000-· l k • etmektedir. Bugün artık tarihi bir 000,---a ve arsalar hakikat vardır. Ç .. ·ı Ruzvelt 

---000---

lngiltere ve Fransa, kendilerine orçf - Bat tarafı t. inci aayfada _ 
t t b muazzam Amerikan yardımı vade -
" an ul - Beyoğlunda bazı ~m- den Ruzvelt olmasaydı Almanyaya işarettir. Bu işaret, R uzvelt jn R usya-

lıikin ve arsala11n emlüki metruke- karsı harbe girmege cesaret ecmiye - Yunanistan taarruzu- ya ve m ihvercilere karşı mukavemet 
ılcn olduğu w fuzuli olnnık işgal c~kleı di. eden mill~tıere yapılacak yardımlar 
ıı.l tnılıı. buluııdnrulduğu aııla~ı l mı'!, Alm'n n mnhfilkrine gör e, bugün- Illlfl yıldönÜmÜ ffiÜila- hnkkın~!l-k i SÖZINin<le miindomiçti r. 

b h st 
kü Fransanın sefaleti, "t•alııız Fı·an~"- b • J D~hı~ ı bnkımdıı.n is<', nutkun lı llhas-

ıı USU:> :ı t e tkıkleı·e b ııslı>nmı~tıı· . ,, ~ « se etıy e Yu B ııa kömilr d i 'd 

Sovyetlere göre Almanlara ·göre· 
Kıtalarımız 

y armakobu iş- SovyetlE:r bir~z 
eal ettiler çekilmiştir 

(
'\ • ' .., •ıın hata;ııtıın bir eileri degildir. Bu • nan aşve- · ma en ne nı cilmJesi nla ka-
JJen ve.va memlck" t t '".ı •" .. "ı·ılan !)ı· ı· 1 1 lıdır Bu elimi" ı'lk m"'t'nd" kt 

c " ' na, ngi terenin kendi menfaatleri k 'r ' w d ' • "• " l " YO U. takım kımselerin yerine ba<1ka Lir ·~in Avrupalıları çarpıştırmak ;;iy"'.l _ l Ine mesaj g on erdı ~u~velt, alelOmum sanayi mtıesSes.ele-
t:ıhmlarının ikame edildiği anlaşıl- seti olmuştur. lngilterenin, mağlUlıi- Londra, 28 (A.A.) - lngiltere .baş- ~~~1 ;::7i?~r?ah~·ih1<!k ki~~e~işken , 
ın:ıktadır. ,•etiaden ve ıırtık kıymer ifade etme- \•ekili Çörçil 1talvanın Yunani,;tana · 1 • • . ıne ı assa omur ma.

Telkikleı· bittikten sonrn bu em- eliği anlaşıldıktan sonı•a ona karşı taaııruzunun 
1

yı l dö°İıümü münase~tiy!e de·~/r.ı~ı ış~rct. e~l~miş_t i r. Du cümle, 

Cephelerde harekat ınu
vaff akıyctlc d yanı 

ed ivor 
Berlin, 28 (A.A.w) - Alman tPb

liği: 
Doneç hm·zasındn çekilen dil 'maıı m 
takibi devam etmektedir. Kıt:ılarımız 
Y nrmakobu i. gal etmislerl, ı r. Uura~ı 
Rusyaııın tank imal ecİ ~n en rniihi111 
merkezlerinden b:ıridiı'. Diğer bazı .·a
nayi merkezleri :\facar kuv\·etleri ta
rafından işgal edilmiştir. Ba~ka c p
helerde el~ harekat muvaffakıyetle de
vam etmektedir. 

na~ıl davrıınacag-ı maliımduı·. Anglo- Yunan başvekiline bi r me!<.-ıj gönder~- mı ı ıradenın ışsı azlıgı l-ı.raf.ında.n 
!fık ve arsaların hazine ıa t durdurulamı<-nca ın •-h k L ı nıına e<>- sak!<onl:ır, daima halkı, işgal kuv _ rek, :Mus,;olininin cinavet hatıraları ile ,,, • g 1 ve ı.a rı ·çı uız 

Leningrad ce ıJhe. inde c i lieı·i yapılııcaktır. vetleriJıe kıır.şı tahrik etmektedirler, dolu olan bugünde Yı;nanlı l arın müt- t~rafından .. yaptırılan gre:~ ~u~veltin 
---000 fakat bu aleyhleı ine çıkmaktadır. tefikler davas ı uğrunda gördükleri hiz- şıddetıe. mudahale edecegını gosteır -

bazı 11111 ıaff akıyctler var fsfanbu[ iaşe teşkilatı Bu propagandaya uyanlar, caıılaıım 11'.~tten c!olayı l ngiltere ~amına teş.ık. mf!ktedır. 
- kurban vcrirleı·ken onlar hic bir vic- kuı· etmış, gere~ Yunıınıstanda başlı- * 

Londra, 28 (A.A.) - i\Ioskova ı·fül- genİşfetifecek dan rnh:ıtsızlığı duymamaktadırlar. yıın muk.~we1:11e~ın, ~c~·ek~e Oırta şark- Rad.uo grıute.~inden: 
yo.,;u. pazartesi akşamı şunları söyle- ı<.:sasen onların, böyle bir nropagan- ta harekata ışt~ r~k ıçın .. Yl\Pılan hazır- Ruzvelt şimdiye k_adar Almanlar 
mıştıır: 

1 
rlava hakları yoktur. l\Iüstemleke lıklıırın k ıymetmı ~bar.uz "'t.tirmiş, de- hakkı~da bu. dcıreet> ngır konuş~amış-

Leningrad cephesinde Rus kuvvet- ->ıtanbul - İstanlıuldaki iase te~- ~ıırihleri mevdandadır H. d' ·t . mokrat ve me~rutı bır krallık tesis tı. Şa~anı dıkkat olan şudur kı, Ruz.. 
!eri iki .noktada mu\'affakıyetlc har':!- kiifıtının genişletileceğinden b·ahset- ~oer harbi de bu husu.sta 

1~fı~ld~~ \:e eden Yunan hükumetinin İngiltere ta~ velt, japonlarla İtalya ve di~r. mi~-
ket etmı~lerdir. ıni~tik. Bu hususta tetkil:ler yapıl _ 0 00 rafı~dan tan:nmakta olduğunu bildir- ve~ O!;'Utğı de':'le~l~r hakkında hıç b:r 

Ka~. \'e çam11ra rağmen bir me\·zi- ınııktadır. Şimdiki halde lföig~ Tı - R ) mıştır. :\lesaJın sonunda Yunanistan Şej soylememıştır. Japonyadım bııh-
d~:ı hu~.um eden Ru !ar 3 top, bir çok 1 us ar Ll:•rihinin yalnız eski günİeri ile deiil, se~emesi, bu de~'.}?t!e olan müzakere-
mıtralyozler, bir kaç havan topu al- c:n·et, ktisat, Belediye tktısat mii - bu son senelerin fecayii itibariyle da- lerın d~vam e~ıgın ı anl~!~a~tadır. 
mısla~dı~·: Bir kaç Alman, keneli top cliirlü!.<lerile Fiat mürnknbe şefliği ha çok parladığı \'e bu ıztırapların Ru~ mukavemetı devam. et~ıgı milddet. 
mermı!P.rıyle ölmii:~lerdir. Başka ııok- ara~ında taksim edilıni') olan i;der Harkof un İşgalini ya- 1 unutulacağı, Yunan ordusunun mem- çe Japonyanı!1 h<>;ha.ngı bır harekette 
tı~.cıa .. te~ günde Almanlar 8 defa püs- bir elde toplanacaktır. 1ase te;;kiİatı ' lek('tini kurtaı"ıc·ığını bildirmektedfr bulunmıyacagıııı ıddıa edenler va,rdır. 
ku. rtulcl11kte11 sonra k"ııdı'leı·ı·ne muk·.ı- d - }anlıyorlar ' ' · EV\'l;)lki gün M:ınc:u rya h ududunda Rus 

" heı mn denin stok vazi_vettnclen, fi- L L ooo l.11! taarruz yapılmış ve bir kısım arazi ı--- ve japon kuvvetler i arasında vuku bul-
toluk 2 vapur batmış, başka bir no ·- zaptedilmistir. :ı1!ıı:dan ~aberdar ola~al::ır. Londra, 28 (A.A.) _ RusyaılJki Bornova Parti duğu söylenen hadise, japonya tara-
t:ı.da biiyük hw \'apur hasara uğralı!- l\Io~~ova, 28 (A.A.) _ :.\Iuhar~b"- Fıat. mu~·akabe komı~yoııu kadro-; askeri v~ziyet ciddiyetini muhafwr.a k l . fı.ndan t~kzip ~d ilmiştir. l!.zak .doğuda-

İngiltere . ahillerinde 12 bin tonilft-

mıştır. . le~· hala Harkof bölgesinde sidcletiııi su genışletılecektir. . etmektedır. Rusl~ıı:, Almanlara 50 bin ongre erı kı Amerıkan aj n~larıı:a gore, Japonya, 
Reisin ki, 28 (A.A.) _ Fın mii- aı_:tırmaktadır. A'.maıı Ba. ku~anclan- . . . . 1 tel"~ata mal olan zayiattan sonra Kaza idare hey' etinden Cemal Almaııyanı.n. kat'ı ~ekılde zaferini an-

nakalıl.t nazırının bevan etti-ine öre Jıgı, buraya takvıye kuwetleri getir- ıstıkametlerınde şıddeUi olmuştur. Stalınonu!ı .kayıbını kabul etmi;;lerdir. Kavukçuoğlunun ba. kanlığında pat·- layıncaya k.a<la: kım~_ldamıya.caktır. 
b h . asında ·~ı . g g miş ve bu surelle hücumu şidclellendir-1 !\Iosko\'a, 28 (A.A.) - Öğle \'akti 1 Rostof hala Rusların elindedir. iti l'eisi Halid Kocaoğlu ve beledi\·e ıJa~onla!j. ~ımdı heııuz vazıyett" n 
~ arp. ~s11< · 0 e~ \e yaralanan, mistiı·. Bunun üzerine buradaki Rus neşredilen o\'yet tt"bliği: Ru.slar Ha~·kofun Almanlnr tarafın- reisi Etem Pekinin iştirakiyle BÖr. emın d<:gıldırl~~" .. Al~-~n.r.anm Rusya 

~ınlandı~ al.ıla~.1~ adedı bundan ewel- 1 kuvvetleri hafifçe geri çekilmişlerdiı". I 27 /28 gtce ·i kıtalanmız l\Iozavik, dan ışgal edıldiğini yalanlamaktadır- no\'a nahiyesine bağlı Ergene ocağı- ~akkıml.~ ne duşu~cluğilnü , n~ yapaca-
kı harptekı olülcrden az olclnğuıııı Üç gündenbcıri dil8maııı püskürten Har'kof, Tagarof istikametlcıı:inde ctiiıı- Jar. Aln:anlar şehrin garp kısmını ;i- nııı kongresi akded ilmişt.il' . gını ~a.t ı olarak bı!~emektedırler. Bu-
bil dirmi!'ltır. bir Sovyet birliği, nihayet kumand::n- mania çarpışmışlard1t'. J gal etmış~c,ı·dir. Fakat ~ark lmmıı hala 1dat·e hey' et ine :i\fohmud bceoğ • nun ıçın, İtalya gıbı. ne.ele etmedı:n 

aao lığın emri iizerine çekilmistir. Bir gün- . Moskova, 2 (A.A.) - Yeni tak- "o.:yetlerııı elindedir. Harkofun ~tt\1- 1 ltı, Mustafa Kırmızıoğlu, Hüseyin be~lemckte ve Amer ~~a ıle m~zakere
de 3500 Alman ölmii~ veya yaralan- vıye kuvvetleri alan Almanlar, Har- teJık eh~mmiyeti vardır. Fakat Rtı~- Cankaya, Ha,,an, Kaya, Tah~in Ay- lem devamı uygun gormektedırler. 

Aln1a nya ya gidecek mıştır. Meydan Alman cesedleri, tank k~f \'ll~o~larma şiddetli hiicuma g·~ç- tof, daha mühimdir. Çünkü Kafkas taç ~eçildiler. . * 
\'e motör enkazı ile doludur. mışlerclır. petrol honılanııdan biri buradan gc·.:- M11rahhaslıklara <la Cemal Ka- Radyo ga~~fcsrndr-n: . . 

:\fo:-;ko\'a, 28 (A.A.) - SO\·yel lıa- m<>ktedir. vukçuoğlu, Mahmud lnceoğlu , Ra- Ayan harıcı):eA cncU.menı , bıU!~afl~k 
\"şi, 28 (A.A.) - 1 O bin Roman- lıerler bürosunun dün geceki tebliği: Loı~dra •. 2.8 (A.A.) - Rö,der mu ~lınanlM· bu itibarla Rostofu ·mı- mazıın Ozkaşap, Tah>ıin Aytaç, Ha- kft~unu nda tadılat y~pa r~k g~m.ıl 2rııı 

yalı genç, Alman fabrikalarında üç 27 ilkte;;ı in giinii kıtalıwımız bütün lıahırı. Kuılıışeften bildiriyol': ı h~saraya çnlışnınktadırlar. ~fal'c;;3:ıl san Kaya ı;eçilmi~lcrdir. ı-;ılahl~ndı ~ı lma~ı ve ısted ıkl.nrı lıı_n a!ı· 
. ene çalışmak üzeı·e Al manyaya gi- cephe boytinca düşmanla çarpışmışlar- , Kalının çevre~ıinde 'limalıleıı ce -ı Tı~cx;enko cenuba gelmiş ve cenup .,• • , , lar a. gıd.ebıl!11esı ;s~sım ka~ul etmış t ~r. 

Runıenler 

deceklerdir. Ma~raflarını Almanya dır. l\luhar.ebeler bilhassa .Jfozai,;k, n.ıbıı gıd~n. büyU~ yol üarınde Rıı,; ~?g~ı ~ildafaıı. mı teftiş ~t~nistir. Bu- ) enı hır <lcnıza}tı p~~.l? şımd ı hey etı ıımumıy;ye verı l· 
verecektfr. .Ialoraro:teve. k, Harkof \'e Tagar0f ı~:· tankl,nla duşmanın gerileriııe ı,ıd,ıkı Ru!'I ordusuna, en ıyı Rus ordu- L d" 28 (AA ) . mıştır. Fakat2 h.aftnclan ev\: el çıkma· 
1••••••••••••••••mlİ'iı.ııiıılıiıiliılil;İİllıİİİİİİİıİİİıllİİİıılİm- şıadellı hücumlarda bulunmuştur. !arından Kafka;ı orduı-1u da tahsis . dil- b 'onan ıı~: , bnt···ı. 6-. ~ahırıye s ı heklen~mez. T!caret gemile r i silüh-
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Ilu hareketler Almanların 
11

•• 
1 

mi:-ıtir. 1 aj ~amı mu~a~ · ı y .e mıly on kıy- land ırıldıgı takdı rde bu gemilerde, 
ııı ult ü~t etmiştir. Baz~ Stl\.;e·~ı\:~t ~Ioskom kesiminde Alman t:ıarru- ~e!ınc~e .yem bır deııızaltı denize in- ~meri.ka ?.onanmasında t:ı lim ve ter· 
!arı Stalın~y~ı val'mış ve <1ehrin sima! zu ııyni şiddetle devamdadır. Fak.ıt dırılmıştır. bıye gl5<rmuş topçular bulunacaktır. 
nıahı~ll~lennı• m~id.afaa eden ku~vet- Ruslar .muvaffakıy tle mukavemet er- 1 
!~re ıltıhak etı:.ııştı~-. ~talinomın va _ mekledıırler. Pr<:'kopdıı müdafaa yapıl- D 
zıyctı Ruslar uzerınde az çok l<'sir manııştır. ç o t B k ~·ap.nııştır. Bu ~ehır bir ıaııayi meı· _ Lonclra, 28 (A:A.) - G~rünü~c na- oy e ryen an 
ırnzı olup. şehrın efrafıııcla kömür zarım R uslar bır c:ok kesımlorcle Al- • 
madeıılerı de vardır. Alman ve Rtı!; ~anları durdur11yorlar. Hnvaiar !';im
orduları Rostofun 60 kil metre do _ dı çok fenad ı r . Bununla berabeı· ··e
frusunda hıihl muharebededırler. Fa nupla Alman .ilerleyiııi tehlikeli su
kı.t hava muharebelerı Ro8tof tize _ retle devam eılı.ror. 
rinde cereyan eylemektellır. ooo 

HO kişilik Japon hey'eti 
Londra, 28 (A.A .) - S:ı:iıhiyetlı 

ma~f!ller, son giinlel'Cl<! Sovyet cep
hesının fazla hareketli olmasını mti 
ı;;uit bir alamet olarak telakki et -
ınektedi rler. 
Almanların Rostofa 20-2:.i kilo -

metre yaklaşmış olmalal'ı muhtemel 

Hindiçiniye hareket etti 

lzmir Şübesi 
---···----

• '••••••••••••••••••••• dır. fy]:oskovaya ise en yakııı mesa --••••••ll'feleri 50-60 kilometrediı, 

Tokyo, 28 (A.A.) - J aponyanm 
Fran,; ı z Hindiçinisindeki fevkahlde e l
çi;ıi Tenki~i \'e baş muavini Şigera 
Kuizananın ri_,·a!let ettikleri 60 ki
şilik hey'et Tokyodan ayrılmışlardır . 
Heyet vazife!li başına gitmek üzere 
31 ilkteşı•inde vapııı·a binecek tir. 

Sayın müsterilerinin Cumhuriye 

bayramını kutlular 
, 


