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Netredilmi:ren :raaılar seri nrilmeı:t-------~::---~----::-:---.:--------------------------
Güntı aeçm· nüahalar 25 kuruttvr. Her gün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Şefin 

Mihver matbuatı paktın 
yıldönümünü selamlıyor 

Üçlü paktın yıldönümil müna
s~betiyle mihver matbuatı bu 
mevzuda makaleler neşretmişler
dir, Almanlar üç !il p11ktın hiç bir 
devlete :zorla kabul ettirilmediği
ni, ltn!yanlar da bu paktla bütlin 

f'I -Dnanu 2 nd Sahlfed-
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illete Hitabı 

Anıerilca Bahriye Nazırı 
.Albay Knoka 

·-

• - \·· 
, 

• 
·' "" 

bulunan tank kolları bir nehri geçiyor. Almanlar 
batırılan Sovyetlerin • Karl Markı» kruvazörü 

tarafından Baltık denizinde 

Kiyef büyük 
meydan muha

rebesi bitti 

lıngiliz ihraJ 
cına intizar Kırımda çokşid

detli muharebe-
o l unu yor ler oluyor 

Beş Sovyet ordusu en ha- Sovyet filosu kumanda
fif kuvvetler bile kaçırıl- nı Rus zırhlılarının 

madan imha edildi harp-ettiğini söylüyor: 

Rumenler 50 bin zayi
at verdiler, Leningrad 
hücumları püskürtüldü 

• 

Mevcud stokların çok esas11 tesbiti ıazımdır 
İhtikarla milcadele lxıhsında epey- liyoruz Hükumet, buna rağmen, pi. 

ce titiz ve hareketli olan ls.ta:ıbul, yasayı · ah!aklı, meşru v~ .n_amuskir 
bir çok ahvalde bizım de ıstıfade bir alış _ veriş müvazne:ıı ıçınde .tut
edebileceğimiz kararlar verıyor, ted- mak için kanunlıır çık.armı.ş •. lrılı, u
birler alıyor. İhtikar, bazan bulun- faklı mürakabe teşekküllerı ıhdas et
duğu mahalle vı:_ kendisini idare ede- miş ve mev~u~ res_mi dairelere de 

. I nin şeytani zekasından ve ahlaksız- vazifeler tahmıl etmış .. Bu:ıa rağmenb, 
S ti t f d · · d'l lığının derecesine göre şekil alabilir-ıaraıııızda, halkın en ıler. ı, en mü -

ovye er ara ın an ığlınam e ı en Alman toplarmdan bir kaçı se de ekseriya, muayyen metodlar -De"amı 
4 
nıü aah:fede -

Şark cephesi hakkında Sovyet ve muş olmaktadır. içinde tatbik edilir. 
Alman kaynaklarından gelen haberlere Almanların, şimalde atıl duran km·- Mesela, deposunda mevcut malı , hÜ t k 
göre vaziyet şöyledir: -Devamı 3 üncü aahifede- gizliyerek ?u~u piyasa.ya çık!lrmıyan Vftıge "areı cum e • 

Fevkalade bir Alman tebliği, Kiyef _ _ . • ve halkın ıhtıyacına arzetmiyen bir Y 1 V 
imha muharebesinin bittiğini bildir- i •> " v müessesenin yaptığı nedir? rar bactJadı 
mektedir. Bu muharebede <;e\Tilm!ş = e AR t.T ı.tR ~~tika.ra hazırlanmanın ta kendisi, y 
olan dört değil beş ordu, en zayıf bir - degıl mı? 
kuvvetin bile kurtulmasına meydan Ye- B" k kl k Çilnkü onun bunda istihdaf ettiği 
rilmeden imha edilmiştir. 665 bin esir . ır arışı ı maksat gayet sarihtir: Fransa sadakatsizlik 
alınmıştır. 884 tank, 8718 top ve kül- Dıl bayramını kutluladık. Bu bay- ll!alı saklıyacak piyasa 

0 
malın • • • • 

liyetli harp malzemesi i6>tinam veya ram, hepimize kendi aahamn:da va- sıkıntısını çekecek' ihtiyaç sahipleri göstermış ve ıntızar sı
tahrip olunmuştur. zlfemizi hatırlatmağa acaba vwll' nihayet fedakarlı~a razı olacaklar v_ aseti takip ediyormuş 

Almanlara g&e elli tümenin imha- oldu mu? ve muhtekir de bunu kavrayınca de-
8iyle neticelenen bu zaferden sonrn Dairelerden geçen reami evraka ııosunu, anbarını gizli gizli açacak, 1ta!yan gazeteleri yeniden Fran
muharebe yeni bir safhaya girmiştir. bakıyoruz. Baztlarmda hô.lô. tumtu- oradaki nesneleri peyderpey mağa- sanın vaziyetini incelemeğe başla -
Dinyeper maniaları aşılmış, nehrin do- r~kh ifadeler, uzun cüraleler ve ter- zasına taşıyacak ve evvelce beş ku- ~.ışlardır. Gazeteler, Fransad11 il
ğusunda 200 kilometre içere sarkan kıpler var. Maarif idareıinin ve mek- ruşa aldığı malı beş yüze 8atacak, çuncil bir cumhuriyetin ölmesini> 
bir ımızi pruı:çası kazanılmıştır. !ıier- teplerin ifadeleri ile bambaşka., 'lalkı soymak suretiyle küçücük ser- rağmen iyi deşilmemiş cc~edin tek

. kezde bir Alman kıt.ası Smolensk ile .. Muhtelif memuriyet ve teıekkUI mayeden bilyük servetler ~ kopara- rar hortlamağa başladığını yazarak 
Vaşington, 27 (A.A.) - All'.cnka • İlmen gölU arasındaki bataklık saha- ıaunlerini hepimiz ayrı ayrı ıöylüyo- <.. ı t< "!'"-- ,, 1 şöyle demektedirler: 

Bahriye nazırı Albay Knoks, tıcaret l yı geçerek Volga nehrinin menba kıs- ruz. Bir tarafta (bafkan), diğer ta- O zamanı yaşayıp da ahvale vukuf Fransanın bilyük bir devlet olarak 
mecmuasında yazdığı makalede bita-1 mıııa \'armıştır. Burası Moskovaya 250 rafta (reia), bir tarafta (memur), di. hasıl edebilenlerin söylediklerine gö- tekrar canlanmağa çalışmak istiye
raflık k:ınununun kaldırılma8ını ve'kilometre Kalinin şehrine de 150 ki· ğer tarafta (ifyar), bir tarafta (:rö- re, umumi harpte de böyle olmuş .. ceği sanılmıştı. Halbuki Fransa yine 
başlıca den!ı ticaret yollMı civarında- Jometre ~esafededir. Almanların bu- netim kurulu), diğer tarafta (idare Bszı yabancı müesseseler, depolann- kendi siyasetini yilriltmeğe başla -
k~ ~merika deniz üslerinin ~uvvetlen- radaki yeni muvaffakıyetleri .ve ham- heyeti).~ • . da ki malları, h~r~in. sonu!'a .kad:ır mışbr. Peten ve. ~mir~! Darlan, bek-
dırılmesini tavsiye etmektedır. al b" Udd tl' S 1 k Reamı Ye yarı reamı tetekküllerde sa.tmışlar, y!lzlen bm, bınierı mı!- lenılen doğru sı~ asetı tutmamıştır. 

Knoks diyor ki: le yapm arı, _ır m . e ır mo ens bu karga9ahk bu de~ece:re Yarıraa, yon yapmışlar.. Almanya ile iş birliği suya d!lşmUş-
cGroelandı ve Izlandayı muvakkaten mıntakasında ılerlemıye çalışan Sov- halk ne yapar, ıorablllr ınlyiz? TOrkiye henüz harp dışındadır. tur. Fransa oinıdi şöyle düş!tnınekte-
- Devamı 4 neli 1&bifede - yetinin bu btreketlııi kıameıı durdur- ** İmkin dahilinde ithalat da yapabl· - Davamı döl'<lllDca aa.1111..ı. -



~ .. !ili~ (2) (ANADOLU) 

Üçlü pakta yeni bir dev-1 Mahkemelerde 1 F l Ki R LE R 1 ~--~-V ___ e_~ _m_le_k_e __ l ___ ....___~ 
l f. girmek üzere imiş Menemen cina:cti da-

- Baş tarafı 1 inci ıahilede - b l ldl J M L A L Ü G A T / K •ı d b• 
dt'vletleriıı hakkına hürmet edil- vasına a {} eçecı er e ır 
<lığini, hiç bir devlete cebren bir Menemende Camiikebir mahalle- Dilimizin büyük noksanı olan lit· 
'i<'Y kabul ettirilmediğini yazmak. ~inde ka~ap Demir Ersözün ta~la sır- gat kitabının, Maarif Vekaletince cinayet oldu 
' : ı rlırlar. tına vurarak ölümüne sebeb;yet ver· hazırlandığını gazetelerde okuduk. Otobüste lıir genç kadın, .)'anıbı • 

,Japon matbu-atı da üçlü yaktı mekten maznun börekçi J{atlrinin Bu işle alakadar olan bazı gazeteci . şında otur3n 7 - ~ aşlarındaki so • 
muhakemesine dün şehrimiz ağır ee_ arkad~lar sırası deldikçe fikir ve 1( k l . 1 k s· f ın kı·ı· . .. k murtkan. kasları çatık, alt dudağı 

-clftmlamakt <ne olur;;a olsun za mahkemesinde başlanın ştır. mütalealnrını yazıyorlar ve Türk lS anç )ff {OCa ·a- Ir lrlTI asını _.'ll - kırmızı ve kalın bir yaprak gibi çc-
./ aponya Uç iti pakta sadık kala- :Maznun ifadesinde, içki fılemi:ı- dilinin anar~isine mahal bıraklıına- rI. lOl ÜÇ k.urs.·unJa sclten fabrikatör te ,_ ne~iııe. nrkık kızma baJc:tı: 
enktır. .Japonyanın yeri, üçlü de bir kardeş gibi h-areket ettikleri- ması için kat'i kararın çok ince bir • • d.l . - Neşe. ya\ rum. -d dı. koNı!'tnll-
p:ıkt devletleri ara ıncladın de- ni ve kasap Abdülkerimin diikkıi.~ı~- tetkikten sonra verilmesini tav•iye öldürdü kıf C 1 dı yorsun • a! .. 
mektedir. Ja rakı içerlerken kasap Demır:n ediyorlar. Bizim zamanımızda oku- Gocuk. :mne;;ine burn ınıı da kı-

cl 1 ~. . 1 d b" l· duğumuz gramerde, Tu''rkc.elel!tiril. Dün ;;:ıbah 8aat 8,30 da Keçeciler· İkiçeşmelikte 360 lira kiraq bulu- vıı·a· r"k C"Vap '·erllı" ·, 0erlı'n sı· ·a~·ı mahfillerine göre e ge digını, ara arın a ır ~e.f yo ,- - ·?o ı· k' " " • 
" ., ken kendisine küfür ettiğini ve haraç miş Farsça ve Arapça kelimelerd~n ele Hamam sokağında bir cinayet ol- nen hir furunu o~ ~aya ıraya ve- - Ben, konuşmak i temem .. 

de ii~Hi pakta pek yakında yeni i tediğini söylemiş ve demi ·rıı· ki'. Türkçe cümleler vapılmasını da öğ- muş. Ahmet oğlu .. sey~·ar satıcı Kah- rerek milli korunma anununa aykı- Çocuğa baktım. Bunun nere<ıindC' 
bir de\'l t i .t:ra k edecektiı·. _ Evime giderken yan•n:ı aldı~ı rettiler bugiin is ecnebi kelimelerle r:ıman, karısı G ulterı tabancn kur- rı harekette J_ıulu~an. Ba~cluı·al<ta (Neşe) vardı. Ona bu ismi takanlar, 

(Radyo Gazetesi) 'arkadaşı Ziy-a ile önüme <'ıktı. rllr: claha ; nginleşen Türkçeyi çocukla- , f,Unu ile ölcllirmüştür. Cinayetin sc- f-ıbrikalör Halı! Hı}n;ı 8.~~ıyry~ ':e- belki kendi yavrularının simEısında 
Bcrlin. 27 (A.A.) - ÜçHi pak- rinclcki sopa ile vurarak ag n• oı rımızdan dinlerken kulaklarımız gı- bebi katlının fazla genç, Kahrama. rilmi~, :mlh ceza hakımlıgınce ıstıc- ırözlerinde neşeden bir parça gör -

1 l b · -ıı· ııı"tt \"l cıklanıyor. Yabancı kula· klara en la- n.ın biraz :a. lı olmasından mntevel- Yap edildikten sonra tevkif olunmucı_ mekteclı'rle". Aınma, o bu··yu····üp de 
tın imzrısının yıldöniiınü mün-a- omuz anmc an enı a:.{ ' c •• - k 1 • J 

raladıl:.ır. Müşkül vaziyetten kcmFmi tif gelen mıı.hdud bir kaç dilden biri lıt kuvanc ık n eYhamdır. tur. . . şöyle çehresi a~ık, dut yemi~ bülbiil 
:t•betiyle Alman hariciye azırı kurtarmak için öldürmek ıııak~adı de Türkçe iken ve bilhassa İstanbul Evvelki gece kan ~ca y:.ıtıT' uyti- n:r dükkan sahıbı de 120 kuru~lu!' gibi ;;ükuti, bir kız ol nca, herke~ o-
Yon Ribbentrop ecnebi mııtbuat olmaksızın yerden aldıi'.nm taşları ın· T:irkçesi iken hu dil bugün ne hal muslar, sabah le. ın uyanmışlar: fa- bir defteri 250 kuruşa satarak ı~tı- nıınl:ı nl:ıy edecek; (Bayan Ne~c) 
azalarının kabul ı:alonuncla Al- tım. Sırtına rastlamış Y<' öHi'ııilne ı:t - aldı? Akşam gazetesi bir köşesinde k~ıt gece aral'.ırı_ııcla pek hafif bir mü kiıı- ya_ptı~ıı~dan tutulmuş ve adlı ye değil. lfüıy-an ekşi surat) diye onu 
man gazetelerinin ileı i gelenleri lıebi\·et vermi!'.. «Ne demeli?» fıkrası açtı fakat ay- n:ıka~e geçmıştır. Kahrnm::rn sab:ı!ı- ·o verılmı~tır. ç eki~tirccekler. Bana kalırsa. in~an
:le mihvere dahil devetlerin gnze- Sabit Ali, Rasim, Jlli. ~y·ıı Ziya ni gazetenin her sütununda nice tas- :eyin g-:>rip bir tavır tnkıııa;· · tab:m ih"likı1r suçufnd~~\ ~ahfemeye ve- !arın i imlerini de bir hayli gelişmc-

ve - Abdülkerim dinlcnınişh-. vııka- hi e değer hatalar görüliiyor, falan ~:nnı ~1-~ı~. _lıi~. bir. ~ö7:. s<iyfemeden ıilmiş ve tev~i ~e ! mış 0 ~n maııifa- 'len sonra vermek daha doğru olur. 
tccilerini kabul etmiştir. Mera - tlan hn.oorleri olmadığını ı:1-iylcnıişlcr. kelimenin telaffuzu veya tahriri öy- m~rı ;ı Gu ltrrın uzer~ne uc Pi ı.teş. e:~- turacı Samlı. •. ::ıfız. :.c 1.ıc-arethanc Ömr ünde hayalden an1amamı~ ve> 
·imde ltaly-a. Japonya, Romanya yalnız Ziya, Demirle birli ·t JI:ı- le de~il, böyledir diyebilmek için ım.~~tır. C}!'~!ı merrnıleı-, k,ndıııııı :nı- mesul muh~~ıbı Ha:ı.1, tarafla~·ınd.a~ ze\'k almamı· insana (Hayali) de. 
{'lçileri ik Hırrnt ve Bulgar mas- marn ~okafı:ında görü;ıürk<>n Kıı ehi- elde bir miyar ve mikyas oimadığın- · zune. gog~une ve baldırııı:ı rastın. dün acele ıtıraz ~e~lıJ le tevkıfe ıtı- viniz b.ıkalını; garip olmaz mı? 
Jah:ıtgüzarl:ırı bıılunmu~tur. 11 ;n ta~la vurrluğunıı, Demi ·in eliıı- dan her dilden ayrı ses, her kalem- 1!1ı~ .~e _üc yerinden yaralamı'1 Gü~tr.r raz edil!l1!ş ve !a~~ıyelerine karar J<;linde <lef(neklc, koltuk altıııda ;. -

ele ROP~ bulunmadığını :-ö,ı lem iştir. den ayrı imla çıkıyor. Maarif Veka- olınu-;tu_r. Suçlu ):_akal~nnmı ~·(· had'.- veril_mesı ı~ten!_l1ıştı~: • . . petle mahalleler ara::ıında dolaşan 

[ 1 

<ı<'lmiyen şahitlerin celbi icin muhıı- Jetinin lügat ihzarı hakkındaki teşeb- ·~ tahk~katına muddeıumıınn mu31vı- İLıraz usu len a~lıy e ceza ~akı!111.ı- meczup bir ihtiyar kadının ic;mini 
l'rme, baska bir güne bırakılmış c ır. hüsü muhakkak ki şayanı tal<dirdir, nı Sabrı Al:amaner tarafından eı kon f(.nden ağır ceza ma?kemesı reısıı- (l\1ele1 per) olduğunn kabul ediniz 

B.•> l° cina,retı' elaya.'} fakat bütün bu hÜmÜ niyete, çalış- muştur. ğine veriJmi~ Y~ y~~iınlı.geç Olm~:<I İ","'.\l·aJım ! 
--------------- • ., mıya ve masrafa mukabil ac ba mat- ( ""\ .~ebelıiyle taJılıye . : 1 hnkkıııua Yiiz elli kiloluk, gerdanları ka!·-
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Kor<londa Şenbarda Reşad adıncl<-t lüp netice istihsal edilmiş olacak m1. b'r karar verilmemı~tır. mer katmer, m::ıhrut'i ı;ekil ::ılmı$ bir 
K. s. K. S. bil' genci artist lHişerrefle dans etti- dır? Doğrusu güç. iş.. Başvekilinıizin bele- ....oon--- kadının (ı.Tarin) diye ~ağırıldığııı1. 

- ~ ·- ri ic;n tabanca kurşunu ile lrnibinden Dilimize kahul edilmi~. Türkçeleş- d. l Belediye reisi bu sabah uzun boylu. omuzları dar, kalça ·ı 
;tırarak öldüren )iehmet 1·-urabina miş hemzeli ve ayınlı bazı kelimeleı· ıyeye cevap arı yontulmuş, bir deri bir kemikten 

-ll :;o 11 35 ve Mehmetli y:ır:ılıyan Turanın mııh'l var ki ı:imdi biz bunları yok ediyo- Jstanbula gitti ıh. ret, >açı kafasında kabağa asıl-
2 1;; -l:-i 'cmelerine dün agırcrzarla de\'nnı e- ruz, m"b'u3, ma'na ve me'vada oldu.

1 
Bmıvekil Dı·. Refik Saydam, on · mB pli ,küle beııziyen bir genç kıza 

-10 •1~ f" f l b birinci İzmir fuarının kapanı.~ı Beled:\'e rei. i Dr. Behçet l'z. Ka- d .. 
· iilecekti. Arti.-t :\Iü~erl'e ın i ne e-i ?u ~ibi, buna nf> cal'e buluna ilecek. b 1 b 1 d' .. D de~ .. ,·aı)u.ı·ıı ile lstanbula gitmi~_Hı·. l i ·el, ı diye hitap edildiğini Ü<1u-

l6 l' l : nnııık lizere ı~tanbul :ığırceza ma;1 tir? Bir c!P (K) arf'nin a~ır vazi- münase etiy e e e ıye reıcıı ı-. ., nünüz, ne güzel yakı n· değil mi? 
·ı" l'ı' 1 Beh"et Uz 'taı·ııfıııdan go···ıcleı·ı·len 1',eleclı"\·e ı·eı·.~ı· İstanhulda lıir haft:ı b · ı· ' " ' nıesine vazılmı~ ol~n ta imam h"- fe-ini hüsnü ifa .. tmekte aciz ıöster- ' ' ' ' ' · Soy Hllar:ındn da ayni i a r.t~ız ı-
'ı:~ ı:ı 11•1· z. ce,·ap· '"'ı•lmecı·1·0.1·nden mııhaJ,·em" . h 1. b b tazim telgrafına a!'mğıdaki cevabı kad:ır \alacak, fuaı: filmi ilP hu fil- h ~ l 

10•• .._ ,.. L di~ini hPpımiz i ıyo::uz. azan u . 1 d" mı·n .~e.~Ienclirilırıe~u •. fuar:.ı iştiı.,,..ıh re sa i o uyonız. 
14 :>O '' ' I) h'rinci tel'rine bırakılmı'1tır. harfi s;.kiJ olarak telaffuz etmekle wrmış er ır. '' Adamcağızın korkudan ödü pat-t" -o • r, 1941 yılı İzmir Enternasyonal edenlere ,·eril<'cek clıplom·ı i·leriyle f · ., " ~ ' B t ttı•l b raber, kendisinden !'lonra gelen ki lar, yanı ba nalan sinek uç a erya-
12 .ıı; erac e er ( A) harfini dP uzatmak icap edi. fuarının kapanışı dolayısiyle mesrııl olaca. ır~o dı lıa ar, ~oyadı ise (Arslan) dıı·. 
ı .t 4 1 ~~ .• \Iencnıende Arap llu~tafayı öl • yor: ltabil. kaiJ. kamus, kani «?ibi göndermiş olduğunuz telgrafı al- --- clıktnn nefesi kokat· zavallının, 
O ;;o •;: -> dıirmekle maznun Hüseyın, Jlehmet verler<le (A) yı uzatm:'lk )cin i.istüne dım. Hükumet ve şahsım hakkın- Beş tepelerde çirkin gü.ııde bil' kaç kere k, yı ı sıkar. Kc 

16 7 \li Çıkıkçı, Hasan ve :\hıstafanın =~arct l·nnulunca. (K) hnrfi inı:elive· da izhar olunan temiz duygulara l ' di,ine ne • o yadı al a heğeııiı"iniz: 
:;•ı -,ı ;,o 'ğm.:ezada muhakemeleri ~ona er - '"i"or. Bunun ön .. ne geçmek kolay, teşekkür. eder sayın halka sıhhat bir ya { a (Tol oğlu) .. 
1,., 't'ı · ·· J · · b tl · tb ve refah dilerim. ·· b ·· k l ' '* ·nı~ ·e cum esının eraa erıııl ve - alfabemiz" (Q) harfini ilavr edtr- Be~! pcler mevkıı.nde <iirkiıı bir Bo~ u ~verd_eı_ı iti aren uç ·arı:-: _ır, 
1 G 1

1 
~ ~~ rahi~i :;aralıyan -' Iehmet • l!nın • sek bi,. cok iltibaslardan lıemcıı kur Başvekil vak'a olmustur. T:ıhıt· ve İbrahim ad- kal::ıbalıga mnce ayak altmda ka-

41 ;;ıı • :, ~·> 'ene •J ay ağ-ır hapsine ve :wo lıra t:ız tı•lmus olmaz mıyız? _______ D;;.;.r;.. . .;.R,_e-.f_ik_S_a..:y~d_a_m_, l~rı~cla iki ki~;i, 17 .Ya ında, kocasından 'ır, çiğnenir. Ta ıdı~ı soyaclına. ~e-
Hi .~g ;;o :ııiıı:ıta mahkumiyetine k:ırnr \'C'ri! • Kalb, Pdib. mekteb l\"ibi lınfif bi- Perakende un satı~Iarı mırılmıs Firde\'i! adınclu lıir kadınııı lince '( Uzıınboy). Jlısetıe em~lı ou-
:ı<ı ;;o ·nı~tir. ten bazı kelirn.-ierin <P) ile nihayet- gece e\'fne gicle~·ek, a~la .. ının nı~dah?;- lunm~~· pe:ııirl ka\'an?za .~?r .':. 
11 ı:~ :ıo ooo lcndiril:!lesi kabul edilecekmiş, bun- Vali B. Fuad Tuksal, dün i:ı~e mü · lesine rağmen acele ?ır ıs vaı- dı\ <>r~:· kmeı:ı. kavc. ozun dı ın.- · _uıteı..e 

·16 50 4G Kız kaç'.Irn1a ların cemilnind.- kaidemiz. t~laffu. clürHiği.ine giderek iase isleriyle nıe~- kendisini alını'!lar, Kızılçııllu dM·csir.c ip yıımn ~oku. unu alrlı) dıye afı-
14 i"iO '4 ~,o -, . . " _ .. , · . . .. 1 r uz bozulmıyacak mı? Rövle keli- gul oimu~tur. götur2rek tecavüzde bulunmuşlardır. etle ) er. Iı-:tc miibarrkin ı:;on,rlı: 
1•1 11 _ Kemııl_p"ş~ ka~.ısında Arm:ıtıu ku- meleri asıllarınd~J.:i sekilcfo kabul ll:.ılka nerakende ,,uretiyle satıl. Firdevs bunların elinden kurlıılu11- (Açık ı) •• 

.15 ~o ı ö :ıo yund Huseyın oglu ::\Iustııfa Knrac:ııı: \ederek yazmak daha do" rn olmaz makt~ olan unların şimdi ve kadar cu doğruc::ı lrnırakoln giderek vrık'.a~ 1 Hii ;, 'a, i imlerim!z bizi .. ~ ,·ai.t 
<il ;;ıı il :>I) Ahmet Akça kızı 15 ynşınd:ı Bedıa~ı mı? ı-: un sa~ı:ıı ~·:.>pan perakendt>C'ıl~ı-.~ \'C- anlatmış, iki suc;lu yakalanmış, Acllıy _ zıınıan zaman m!lşkül \e ulunc \'ft-

4l ı ı kaçırmı ve zabıtaca yakııl:ınmı~tır. · . . . . ri!mc i or.:.::ı ikil~;~tl<ıri ınuC'ip ohm:;, ,.,, veı·ı"lmı·'l "e tevkif eclilıni. lercı:ı-. liyctt bırakan ·I<·ı•dir. P,, ım 
-
__ ...,,,,... Ecnebı kelımelerden 1 mıha ları " • • ok lınkkall"" I' d a miMoriJerin .ı ' T 

4;) 1;) ...,., Jd kl "b. . • r ·ı K uH Ç " ' " ' ., ' • 000- - ·- k< lıl' . halimize> gÖTP j imJc.rimizi, 
.J;~ :>O ·I~ 30 Şe4in millete hitabı 1° u ~rı gı 1

• ayn\.1~ 11 1 e yaz~:ı un ııııtma · Mecliklerindeıı bahisl e l . ov· dlarınıızı d(';-,i tir kliı•imiz 

;;o 

K. S. 
rn 

Jı •ımı, Y.0 sa bız_ım. te a ~uz~muza gore iaşe müdürlüğüne miirııcaat etmi - 'l\'ıtün İnıal tip erı r o], yerinde oluı·. 
- Bq tarafı bininci sahifede -- kendı harflerımız ve_ ımla~ıza uydu· icrclir. Bıı hususta t.etkikaL /H}lll ~ CİMDİK 

biri bizim için ayrıca önemelidir. 
1
rarak yazmak mı dogrudur ! Bu mev- al·tallıı· :H37 savılı tütün Ye tütün inhi,;an 000 

d ·· k ı ·· nı. ' · · d l · · ---Büyük Atatürkün Türk dili uğrun- zu a uzun muna aşa ara muncer ooo-- kanununun 6fl uncu ma l esıne guıe l l . l . 
da harcadığı emekler boıa ıııtme- 1

1
01du, bunıarın ıkiıinın de caiz oldu- l . memleketimizde yetişen tuwnıeriıı ye- Ahnanyc ta ·ı ran e ·ı-

miştir ve asla boşa gitmiyecektir. ğu kanaatindeyım, ecnebi dillerden Ikinci ziraat {Ongresı ti~tikleri mıntakalara uygun olaı-a1 ;: rı ı . l l t l i 
Onun kutsal adını derin sevgiyle a- 1 ekserisinde kendi telaffuzlarına göre Ankarada toplanan Zin·a:ıt müdür!.'- imal tiplerini tayin etm.ek ~izere t~ütr.- J '- en C C {apa l C l 
nıyoruz. Türk dili için son anına 1 yazıyorlar, biz de bu iki şıktan biri ri•kongresine iştirak edem iyen Ziraat rük ve fnhi ·arlaı: \":k~le~ıyle Zıraııt füıclyo gazeksiniıı haber verdiğin< 
kadar beslediği geniş ümitleı-i ger- ı kat'ı olarak ~a~ul edilme!~ ve bu müdürlerinin ele ikinci bir t0ı,Jantıya YeJ-fı.leti mümessıllerı ıştırak <?ı e•ı:ek göre, Almanlar da mukabele olı r<ık 
\iekleştireceğiz. ~ayramı vatan- eşas.a. herkes ı~tı~ah etmehdır. davet edilecekleri Ziraat \'ek:'.ıletinclen İzmir, Samsun, İstanbul _ve Jiala~~-nd~ lı-aııın .\imam aiıaki elcilik v 1rnn o
daılarıına bu düşünceler ve duy- 1 Latın harflerını kabul ettıkten son- bir tamimle vilayete bilclirilmi br. teııckkül ed:n e~;;perlerın Yerdıklcrı lo,;luklaırının kapatılma ·mı istt-miştir. 
gularla kutluluyorum. r~ dilı.m_izi çok sadeleştirdık, öğre- Bu kongrede ele geçenki ruznııme da- kararlara gorc bıreı- rap ıı.· bazı 1 mı_~- franlılar Almııny yı güne kadar 

İSMET İNÖNO ı nilmesını koıaylaştırdık, fakat ken. hilinde müzakeıre cereyan eclec:ıktir. !ardır. Bu raporlarda her nıınl:.ık:ı tu- terkedeceklerrliı·. 

:> ; \ı; S. Süleymanoviç 
i !J~~ A. R. Bnrki 

ı2 ;;o 
18 

K. S. , 000 di aramızda, evimizde bazı nahoş ooo-- Hinleriniıı ev!=lafı te>ıhit olunacaktl't·. 
2~ !iO • A 1 vaziyetler ihdas ettik, bu kabahat . · · Ziraat Yekc'ıletinrleıı vilayete gelen H' t 1 " ( ·u f · k· 
2t ı\ ıllı Korunn1a kanunun- ise harflerde, telıitfuzlarda değil, 1\tıt Inan gıttı lıir tamimde tütün imali iipleri_n~n lll lU \. ıne ının ararı 

.,2:J da tadifat- - ancak müsbet ve muayyen bir kaide- İhracatçı birlikleri umumi kıUibi kat'i :ıurett karara bağlarını. ·! ıcıı+ Simh, 27 (A.A.) - Hindistan hü-
1!> nin mevcut bulunmamasındadır. Kü- Atıf İnan, bugün İ,.:tıınbula hareket et- merkeMle faaliyete ge cı1 komı.s~·ona kfımeti, halkm bazı kimseıer müstesna. L.> M. J. Taranto 

i .;ı .M. H .• 'azlı 
rn 

15 50 
19 

ın 50 - .3aı tarafı l mci .-.bifede - 1 çük çocuklarımız canım güzel Türk- miı;tiır. Oradan Anka raya geçecek ve verilmek üzere rapo~·I:ırın tedkı!'ı v · \J41) ıkıncıteşrınınden sonra elde ettik-
22 50 gı ııetıcesıne vannıstıı-. Bu bak:nıdan çeyi tıpkı evlerinde yabancı dil ko· Tic~ret y kfılt>ti~ le trınaslar yapacak- vilftyct tütiinclileriylc te:ı_n~;-; ~rlı!rre)\ !eri Amerıkım p~ra~ını l'.leırkez baıı-
22 .ıer maddenin fiatını tayın etmek nuşulan vatandaşlarımızın çocukları tır. miitaleıı hnzırlanma!'ı bildınlmı~tır. kasma yatırmasını ve yerine ruğbi al-
20 .mretilı· fiatıarın kontrol eclılDte:;i gibi acayip şive ile konu,uyorlar ki P· ·ti nlüfettİsİ geldi 00o masını bildırmiştir. Ayni şekil geçen 

1 ·18 Ritaş 
114 Öztürk 17 50 

70 R. G. Frako 
t.7 :\I. İzmir o. 
ın Tarım 

12 
ı3 :ıo 
22 

1 ~ ;;o ~~as olarak kabul edilmekle bera- bir an evvel bunun önüne geçmek lü- ,u ~ Ç~ekirge nlücadele:si sene de yapılmıştır. 
22 er kanunda hakime geni~ lakdır zumunu takdir etmiyenımız yoktur. Parti müfettişi, İstanbul nıebus ı 1 ·' - -..._-:.. --::--v. d•• t · 
26 salahiyeti verilerek muhtekirler haki Dilimizi kolay oğretmek ve öğ- H. Galip Bahtiyar Göker, 1.'t:mbul- Kıs miicaclele>ıi tatbik edılmek yegh uUnUSl .n..U US e ~ 
1 kıııdakı cezai hükümler arttırılmış-! renmek için, taammümü için basıt- daıl sohrimize gelmi ·tir. zere ·ınuhtelıf kazalarda çekirge ;;ıı- Beymfüı çıkan ahali gazetesinin ha-

tır. Kanunun dığer maddeleri üze- !eştirmek ve zecri kaidelere tabi kıl· ----- mmtalı yerlerin ziraat müdi.irlüğiir.- lıer verdıgıne göre Şeyn idris Sünu .. ı 

~:::· A !bayrak 
:_ ,; :ıkir Üzdcmır 

26 
18 
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;;ı~ t n2 

:ı7'?2~ 
ZAHİRE 

!i- B. PamuJ, ,. -
j 1) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
'.:rn Program. 8.33 • füzi!c IIafıf 

nıt.zik ve marşlar (Pl.). 8:4;; Ajans 
halıerleri. 9 i\füzik: Hafıf progra
nun devamı (Pi.), 9.:10/9.-l fi Evin 
a ti, 12.ao Program. 12.3" Müzik: 
Karı~ık ~arkılar (. Tihavent maka
mı\, ·12.15 Ajan" haberleri, 1~ .1\lü
;-ık: Oyun havaları ve saı·kılar, 
ı ;•.~O 14.:rn ~lüzik: Rady•> salon 
ı rke.;,h·ası, 18 Program. 18.:3 .IHlzik: 
i!ndyo caz ve tango orkeııtı'a~ı. 18.lO 
:-.1 ıizik: Fa~ıı ;ıazı, 1!>.30 Ajan~ ha
lwl'!eri, 19.55 )Iiizik: Tango Vt'.) 
• v·ngler (Pi.), 20.15 Konuşm:ı: 
(. le:-;lekler konuşuyor), 20.:rn )1i!
::ik: Karıı-ık sarkılaı-, 21 Ziraat tak 
v:mi ve toprak mah,;ııllerı borsası, 
21.l O .\Iiizık: Karı$ık ~arkılar, 21.3:J 
f.ııkar. Sonhahar at vamılar•nın ıı 
tıcelcri, 21..15 i\liiz 1 k~ Opera mu 'İ
l: i ( Pl.), 22.30 Ajans haberlerz. 
22..i:J Anadolu aan, ıııın 
. ı. ~2.55.23 Yarınkı 
pnnı~. 

rm_de yapılan tadillerde her c~zai mak zamanı geçiyor, bu kaideler va- gibi kaideden fazla iıtisnalnr olursa ce te;ıbitine deYam edilmektedır. ı udüsc v:armıştır. Kendisine bır çok 
mue.yyıdele_rın, arttırılması \'c daha zedılirken de istisnaları ı_ııumkun dil ve edebiyatımızı ilerletmek te Şımdiye kadar :\lenemen ve Kar. ı- sahsiyetler ıreiakat etmektedir. Ye Fi-
cez::ıı te,d~ırlerin arttırılması ure- mertebe azaltmak gerektır, zira müşkülleşir. yakaf.laki yumurta:ı yerleı· iPsb t !istin hiikümetinin misafiridir. Şeyh 
tinde hulmm edilmektedir. Fransızca dilinin üç cildlik grameri .A. E. (Ankara) tı!unmuştnr. Şünisinin Ammanda !<;mir Abrlultan 

Pek az .~onrıı: ana yola. çıktığımız ....-'"""' . TAPOLVQr T Ordularının""''''"'""'''"'''"'"'''"'""'"~ 
1 

ka. vuşacağımız Fransadan bahsadc-
vakıt, uzakta bır takım garıp kara!-' ı .ı. l .ı. ~ rek atıştırıyor, bir taraftan da ken-
tıJarm oldukları yerde bır_k.inıe teş 1 § OSKOVA BOZGU u § dılerfnden ayrılacağımız yerlilere 
kıl etmekte olduklarını gordük. Ei- ~ ;I sevgilerimizi rekarrlayıp duruyorduk. 
raz sonra daha . ılerle=-:ınce bunun .. ; ~I Sabah aydınlığı başladıktan az son 
muhacir kafi1elerınden ıbaret oldu- .-.................................... ~ .......... ,,.,,.,,.,,, .. """"'"""""'""""'":11111111 ......... rıl ra yola koyulduk. Ve ancak bır fer 
ğunu gördük. YAZAN: Napo.lyonun Perde ÇEVİREN: ~akır Hazım • P.h kadar yol aldıktan sonra, su kı 

Tablo, daha çok vuzuha kavu~un Çavuşu Burgınyon Ergokmen ~a istirahat zamanında, bizı gelip 
cıı, orada yolun üzerinde. ad~~a ki!- - 11 - geçen me hur ve feci araba kafile-
çük bır üsera kampının tee~su;ı edı- c:ılerek, ü:tlerine çullanmışlar ve bir b:mları nıül"emmel dövdü. sile tekrar karşıla-ıtık. Arabaiardan 

ile görıiŞ€ceği sonra Suriye ve Lübna
na gelerek do. tlarını göreceii hal)er 
yerılmekteclir. (Hadyo ,qazctesı'.) 

Bir zavallı boğuldu 
Bergamada Zeytindağı nahiyesinde 

öredenberi akıl haatalığma mübtela 
Omer oğlu HaliJ İbrahim Deveci, Gök
çe mevkiinde bir su kuyusuna düşerek 
boğulmuştur. vermi. olcluğunu gördük. Bır takım kaçını kı kıvrak bağlamak suretile, Fakat hiddetini alamamı~ olacak rıiihim bir kısmı kırılmış, bir kısmı 

~damİar - ki bunlar söyledığim gi~i be., on tanesi, açılan gedikten dışa- ki Napolyon modeli uzun "n:ımlulu ela tekerlekleri yutacak kadaı· bol 
muhacirlerdı - bir muhafız çemberı · rıya kaçmı~lar. Her ne kad:ır geı·i- )l!~tovunu çekerek, bunlardan bir ta tozlu olan yolda ilerliyemez bit· h::ılc ,,_ZABIT ADA 
nin ıçıne alınmıslar, etraflarında :,·e kalan muhafızlar esirlerin müte- nesinin füıtüne boı;altıverdi. T!eı•ifin, , el misti. Fran. ızca yaygaralaı:, Al- ;--------·-
~.ünrrülülerden bir 8et vücude gelmiş bakigini sıkı <nkıya çember altına al Itmc.a bir küfür ;'avurarak, • yahut, r!J·,.nca· veminleı-. ltalvan.ca. '. i. pan- Ü 

"' J d k J " YUMRUKLA DÖVM Ş: t•. Henüz bir sey anlp .. ·amamı. tık. ınıQ ar:'a a ·açarrlara yefüwmedik- bu belki <le bir niyaz ve tazallum ,. 0 ·ıe·,ı. Poı·tekizce dualar, ıs_ıtı!en ses İ · " ı · ı b ı ., nönü caddesinde Yu uf oğlu Sev SerJ'an Rt>nouvier ı.. na do<•ru eg"•ile- ı1rmc en un ar, daha gerideki men iclı • , "erlere .vuvarlanması balii göz leı·ı· 11 \"' ·<izleriıı temelini te~kiı ecli- • 1' " • " < " ket, ekmek vermek meselesinden rek: zil kolu üzerıne l'.&ldırarak ve silah- Jenmiıı önündedir. Muhafız asker- "Ordu. 
b l k . ' Dursun oğlu Hamzayı yumrukla clö-- Her halde veni bir macera ol- sız u unan as ·erlerı korkutarak, !er onu karga tulumba ederek isyan · Bıı hadise' ı ~avclıkt.:m ::ıonr.ı, bü- 1 · k · kl " verek ağzından yaralamı;ı ve tu u -sa gerek .. dedi. y.-yce v ıçece erin mühim bir kıs hadısesincle ölenlerin cesetlerinın yük yol kolunun . ~eı·icle kalan ~~n 

Henüz lafını tamamlamıva vakit ınını yağma etmi~ler. ilerde teşkil ettiği küme üstüne bı- partinin ayrılmasını bekleme~' ıçın muştur. 
h:ılmamıştı kı yeniden cduı: !~ emri Şimdi vazifemizin ne> olcluı{u an ı aktılar. Bütün bunlar bir ka" daki dıırak vermek mecburiyetinde kaldık. ESRARCIL R: 

1 1 ? " İkiçeşmeJikfe Azizler sokağınCla 
verildi. Takım kumandanından müf &şı ıyor mu· k:ı ic.inclc olup bitti: Bu fırsattan i tifade etleı"ek da- -.., Ahmet oğlu lbrahını ve Alı oğlu Ha-
rezc kumandanlarına intıkal eden ... ılevcudumuz ıkiye bölünecek ve Ve artık, .... ·eniden kuvvet ahın hay g~aı·cıktan ve arka "antasındaıı daha 

ı. · k · ı " sanın üzerlerinde eıırar bulunmuş. ve her ağızda bir tekrarlanan bir uır ısmımız esır eri muhafazn eden vanlarımızı mahmuzlıyarak, dört çok bir hammahn taşıyacağı kadar 
··b t ·ı · ı l müsadere edilmiştir. emre ve bunun ıhtiva eUig" i netice- no e çı erın yanwıa yare ımcı ta <vı- nala, ileriye doğru atıldık. mühim bir yük denilecek olan a 711·-

l k b k 1 k BURNUNDAN YARALAMIŞ: 
.\·e rröre, işin undan ibaret oldng~u ye o ara ıra ı ır en, bır kı.~mırııız Ricat. Dagvarcıg~ın gözden geçiril· Jı.".•ımı gözden geçird_ım . .'.\Iaksadım, 1 

"' ı ·1 · k "' kiçeşmelikte Ha ·tahan~ cadde· 
:ııılaşılmıştı: ua, ı erıye, açanların takı hine ko- mesi - İmparator tehlikede - Mo- gittikçe omuzlarımı çökertmeğe baş ·ı·ı d Kay ·erı·ıı· Şe •k"t . g-ız mu··n.::ı-

. "akiık . . 'd Si k ' k d . ..k.. .. . . k" >"> ı e .s \: ~ , a ,, :\Iuhafaza altına alınan ve fahmi · ,ı. · Jaısk en av ovo Y~. a ar lıyan yu umu hafıfletm.~k ım. anını kaşa;ıı yüzünden Ali oğlu Mehmcrlt 
nen yüz kişi kadar olan muhacir ka Tam esırlerin yanına vartlığıınız _geçe_n k~rkunç gu~l~~ .. araştırmaktı. Eşyayı şoyle bır y~- so a ile burnundan yaralamış ,,~ 
desi, yolda :>evkedılıl'ken muhafız- zaman, heriflerin bize hiddl't ve 18 bırıncıteşrın 1812 g~nunun a_k- yınea ~arşımda şu_nlar sır.alandı.: lı_'.r yiıcaıanmıstır . 
!arının, sayıca azlığından istifade ııd'retle baktıklarını görrlii!c Ku- şanımı ~aşıyoruz. Her gun yaptıgı- çok kılo şeker, pırınç, bıraz pısku- ' 

:m••••m•••••mmmmalllilmmııllmalllİİliimlilliiiiıiı.iliiıiiiiliiiıl mandan kaçmak istej·ip te kar,.ımı- mız g!.bi•en kıymetli kü_r~ler ve ha- ,·i, Y3:rı!fi şişe_ lik~r. _altın, gümi~ş iş- Vatanın emniyeti bizden bol kanat 

B I• N 8 1. R 
1
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1
. yanlardan bir ikisini ya_nına çağırt- Iı!ar uzerıne ~-aşalar gıbı uzanmış, Jemelı ıpek bır Çınlı kadın elbı:ıesı, ve bol uçucu istiyor. Küçük gördii• G E C t:. askere kıskıvrak ellerini tuttur- bı1· taraftan dunyanın en güzel tü- altın ve gümüşten bir sürü süs eş- ğümüz fitrelerimizi Hava Kurumun~ 

PEK rlukt~n. sonra, }n?ilizleri~. pol~ oyu- tünlerini ve içki!erföi içiyor, bir ta- yası, altın yaldızlı gümüş bıiyük 1- vermekle memleketin bu isteğini kat 
'llllllMm•••ıııiliı•YiiııAiıiiKiıiliiıNiiDiiAİiilllİEiiLiiHiiAiiiiMiiıiıiRilAiıııiSiiıfNiiiEİİİMiAiiiiSıllNlıDiliiAİll•••••llnu gıbı, ıı:tın ustünde vucudıle bu- raft~n yaptırdıgımız kocaman bir van haçının mühim bir parçaııı. tılam1t oluru:ı:. 
- yanm daıre resmederek kırbaçla şekerli ekmeğiı;ı etı·afında yakında (Arkası var) --------------
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P~ Ey,ı;.ı 1 41 ?~=~ı (ANAli>OI U) 
~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~----~~~-~~~~~~~~~~~~~-

rı~;i;'""L~~~;~; .... A.;i;iiği""'li~~}'~;;ı _ s~?~l!,!~!~c~ .~!A~e _ 1 Askeri Vaziyet 
Sahıfe (3) 

!u knv. '>'; (A A ) _ lz e ı . ' - Battarafı 1 inci sahifede -
· · · -' : rntlednden lıir kısmını .ılar:ı.k bu mn· 1 

gazetu . .ne gor,. Ode aya t.ı.arru1. et Yaffakıveti büvütmüs olması muhte· 
mektr. olan Rumen kuwetlerinin öl ti meldit·. ·Esasen. cephenin ·herhangi bir 
miktıırı iiO bini ulmuştur. Bıı buyük noktasında görlilen muvaffakıyetin 
7.ayiat karşısında Rumenler tabiveJo. bMka kun·etıer alın.ırak gcnisletilm -
rini deği tirmek mecburivefrıdo. kal- si lıizımdır ve tabiidir. 
mışlardır. Mihver kuvve.tleri· simdi Bununla beraber Almanlar asıl bü
b?,In_k veya taburlarla, yani nisbetc'n yük muvaffakıyetleri cenupta aramak: 
kuçuk gruplarla taarruz etmektedir. t:ıdırlar. Ki.ref meydan m~~nr~besı 

Almanlar bu son günlerde mühim bittiji-indcn. şimdi burada .r~nı. ınkı~'.lf
tahiye kıtalnrı getirmislerdir. Ve şid- !ar da beklenebifa·. Bu ııı~ışafl!lrın 
detli bir topcu ve tayyare bombnrdım:ı· Hnrkof ;·e Rostok istika~ 'tınde bek
nınn başlamı !ardır. ıenmesi doğru olur. Halta Almanlann 

Londra, 27 (A.A.) _ inı:-iliz ha- Harkofa şimdiden 50 ~ilomctre ı::ıJ<laş· 
\"a nezaretinin tebliği: tıklan blldirilmektedır. ~Inamnfıh Al-

.. Rus eephcsinden gelen haberlere manların b~ı şehri c~nuptan kuşı~tarak 
gore ingiliz av tayyareleri ta'lrruz h:ı dü•ürmek ıstemelerı muhtemeldvr. 
reketlerinde bulunan Rus bombar • Rusların bildirdiğine nazaran iki 
dıman tayyarelerine refaknt etmek- gün içinde Rumen~er _Ode>a. önünde. 2 
tedir. İngiliz av tayy-areleri hiç z:ı- bini ölü olarak 3 " bın 7:ayıat _vermı.>
Yfat vermeksizin 2 düsman tavvaı·c-i !erdir. lzvcstiya gazete"ının bır hab.:>-
düşürnıüşlerdir. · · · rine göre de Rumenlerin eyh'.ıliin bi-

Lo:ıdra, 27 (A.A.) Röyterin rinden on ~esi~e kada'!" wrdikleri za-
Ru.•y:ıdaki cephe muhabiri bildiri • yiat (50) bınclıı·. 
ı-or: 

Smolcnsk mıntaka•ındaki ziy:ırc
tiıııdc cm derin intibaım. Almnn ha
v~cılarının bur)<!a mahclud f~aliy~t 
ıı:o.~tcrmeleridir. Dünyanın hıç b.r 
Yerjnde ihtimal Alman pike hücum
larına Ruslar kadar iyi davanan a;;. 
ker buhJ'!ımaınıştır. Kızılorclunun n 
tayyarelerinin iyiliği şimdi Almanlar 
tarafından da anlaşılmaktadır. 

Londra, 27 (A.A.) - İngiliz gıı· 
Z<·telerine göre, KH"ımda muhanwe 
devam etmektedir. Taymis gazete'i 
diyoı· ki: 

cAlman ha\·a taarruzunun şidrl~
ti ,berzahtski Rus kara mukavemeti
nin çetin olduğunu ve muharebenin 
de,·am etmekte bulunduğunu isb:ıt 
<·der. Düşman burada para•iitçü de 
kullanmaktadır. F-akat ilk taarruz 
Jlü~kUrtümüştür .• 

r,tl'OŞiNKO l\.İJ!DİII? 
Rusların Budiyeni ile birlik!<• ralıs

ınak Ü7.ere Mareşal Çapo~inkoyu cenu
ba gönderdiklerini dün bildirmiştik. 
Bu mal"<'şal Ç~rlık z:ımaıııncla Rus 
harp okulunda okumus, büyük hatpte 
alba;· rütbesine kadar yükselmiş, bü· 
yük· ihtilülcle ele Kızıloccluya katılmış· 
tır. Çaposinko 9:18 de Sov~·ct kurmay 
başkanı olmuş 939 sene,;in.• kadar bn 
vazifede kalmı<tır. 

Alman harbi başladığı sıralarda 
merkez cephe•i kumandanı iken, Sta
lin bizzat ba•kumandanlığ·ı dcruhele 
ederek ::IIare•al Timoçenkoyu merkez 
cephesine giindermiş ve kendisini mü
şıl\'ir olarak umumi kn•·a~g~ha almı~
tır. Söyhulijliııc göre Stalı:un en fazl:ı 
itimadını kazanan Sovyet )[ar~~alı bu 
z:ıttır (Ilrıclyn rra:rlrs:ı 

DO 00--
Taym!s gazete,inin Slokholm nm

habiri de şunları bildirmektedir: 
cOdc<ada vaziyet Rusları!! lehinn ALM ANLARA GÖRE 

olmakta devam ediyor. Son Rumen _ Baıtarafı ı inci ıahlfede _ 
hezimetindenberi Rusların ,. iiZi~·etı 
çok düzelmiştir. Almanların Kınm- Dinyeper müdafaasının müessirli' 
daki ni~~etlerl belli degildir. Hiilen bertaraf edilmi ve en hafif tesek -
berzahın büyük kısmı Rusların elin. küllerin bile çenberden çıkmasına 
eledir.> imkan bırakılmadan beş Sovyet or· 

Derli Telgrafın Stokholm ınuhabi- dueunun imhası kabil olmuştur. Bu 
ri de Kırım muharebeleri Iıakkınıla harekat esna•ında 665 bin esir alın
şunlnrı bildirmektedir: mı~. 8_84_ tank, 3718 top .• \·~ her ~m:~· 

Terckop berzahındaki Alman zırh ten kullıyetlı m~lzeme ıgtınam veJa 
Iı kıtaları h(icnmu topçu ateşi i!e bırn- tahrip edilmiştir. Şimdi bu muvaffa
lamıştır. Almanların ilk dalgası Sov- kıyet istismar edilmektedir. 
yetlerin mayin tarlalarında clurmu,.. Volga boyunda silah fabrikaları 
tur. İkinci dalgada Almanlar R..ıs ve ::lloskovada ail~eri tesi•at bom
hatlarına girmeğc muvaffak olmuş- \ınlanmıştır. 
!arsa da sürntle evrilmişler \"e imh.1 ---------------1 
eılilmislerdir. Almanların kullandık· F:ıknt her ye rağmen dt· t atruzu
:arı ıınra~iitçü kıtalan d-a eevrilnıis- na rln dt•vam etmektedir !{öylerirı 
tir. ('uma gönü başlamış olan muhıı- htircladı ilo ~.usl.arın _kaz.'.ı.ıcı ehc_:n· 
rebe bütiin şiddetiyle clevnm etm .,,. miycbi7.. ~egıldıı·. Çunku her ~oy, 
tcdir.> Alman ılerı hareketıne karsı ıstınaı 

l:kraynadak, rnzlyetten bahsedeıı r.oktası olarak _kı~_lla~ılmakt~clır. Bı: 
. "iyüz Kronik! gazetesi diyo.· ki: naenaleyh .ı _ k_oyu!' ıstırdadı '"'~e;·ı 

cRus cephe•inden gelen haber!,.,·, bakımdan muhımdır .• Rusla~. za :!~: 
Hıırkofta Rus müdafaası:ıın ;k!. ha•- nııı da ne elemek oldugunn bılmek. -
tu üç mi•J · takviye edildiğiı1l göster. <lirler. . 
mektN!ir ı )loskovada istiklıal hak- Son uiı• tnııı-ruzda A.lmnn~;tr .tank-
kındn i!i~rnd vardır.-. !ar_ rpfa~:~lin?e 400 ı:utr~lyozl~ m_0. 

:\Io~kova, 27 (A.A.) .- \"oroiilo- to<ıkletlı ıle ıle'.lem~~e ~·ıl'.~mıslaı -
fun kuwetleri ve ana vatan muhafıt ~lır .. Hu 1;'rad.a, .ık ı P!J ~de t.ıbu~u .. '.b 
lotaları Leningradda çarpı~mı.kta - ılPıı ,ıırulmu~,u~. Fak.ıt hı~ ta.ı~.' ·.7: 
dırlar. Kızıl Yıldız gazetbinın aldı- Ru~ top.'·e_ makın.clı at<',,, ılt• eıınıı· 
dırlar. Kızıl Yildız gazet~'inin :ıldı· vn pii<kurtulmu~tıır. 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevaim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaılar 

SAGLAM ZARİF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıı-acağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

SATIŞ YERİ-
Birinci kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 
Milli Müdafaa Vekaletinden: 

Konyada Kuleli, Akşehirde ~taltepe ve Bursa
da askeri liselerinin her üç sınıfına talebe 

alınacaktır 
1 - Kuleli, :Maltı>pe, Bursa askeri liselerinin heır 3 sınıfına ı 1 kanun 

9·11 de başlıyacak olan yeni ders devresi için maarif liselerinden ~e maarif 
arla mektebini ikmal ederek devlet olgunluk imtihanlarını muvaffakıyet· 
le vermiş olanlardan talebe alınacaktır. 

3 - Alınacakt alebeniıı Türk ırkından olması, sıhhi muayenede sağ· 
l:ım çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fozla olduğu takdiırde yapılncak 
seçme sınavında kazanması şarttır. 

3 - Tahsili terk edenler her ne sebeple olursa olsun yaşını b.. ··tm ·· 
k .. ··ıt .. 1 1 b uyu uş 

veya ·uçu muş o an ar, ulundukları okulların son sınavlarınd . k -
b .T. 1 k 1 1 a ıp a ve 

ya u un ~meye ·a an aır, :;aşları, boyları ve ağırlıkan askeri liseler tali-
matındakı hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 

Buhad ler şunlardır. 
Lise 1 Rını:C: 15 • l!l) 

Li"<' II sınıf: 16 - 20) dahil 
Li.~e III sınıf: 17 - 21) 

4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin askel'lik 
şu~lerinden d_iğer kaydi kabul şn'!"tları ile müracaat yollarını öğrenme
lerı ~-~ buna gore c~e kaydi kabul kağıtlarını hazırlıyarok 1. l.teşrin 941 
den ıtıbaren askerlık şubeleri yoliyle bu kağıtları giı"mek istedikleri okul
lara göndet"meleri ve okulların bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de 
yiı:e 1. 1 t<:ş~·in 941 den itibaren en geç 10 II teşrin 941 tarihine kadar 
dogrndan dogruya okul müdürlüklerine müracaatları ilan olunur. 

20, 22, 24, 26, 28, 30, 2, 4, 6, s, ıo: 12, 14, 16, 18 

lstanbul sıhhi müesseseler ar
tırma ve eksiltme komisyonu 

riyasetinden: 
Leyli Tıb talebe yurdu talebeleri içiıı ı ooo takım elbise imali işi kapaıı 

zarfla eksiltmeye konqlmuştur. 

1 - Eksiltme 8, 10, 941 Çarşamba günü saat 15 de İstanbul Cağal
oğlu Sıhhat Ye İçtimai muavenet miidürliijili binasında kumlu komisyon
du y:ıpılacnktır. 

2 - :\Iuhammen fiyat beher takım elbise im:ıli)·esi i~in 1400 kuruş\m·. 
l\J uvukkat teminatı 1050 Jirndıı·. 

:; t~teklil<'r nümu1ı<" \·~ ~nrtnan1ıE>~ini l "urd müdürl üğünde giir<'-
bilirler. 

l lst•klııer 1941 yılı Ti'"'"''''l odası wsika,iyle 2490 "ayılı kanun-
da yazıiı YesiJ..alar il" uu i~c reter muvakkat teminat makbuz veya banka 
nıekttılıtı ile birlikte teklifi havi wrflarını ihale saııtiııden bir •ant evvel 
nıakhtız ımıkalıiliııd' komis~·ona renneleri rn re•mi bir müe•seseye yüz
ılı·ıı fazla elbiseyi iyi diktiğine dair bfr vesika ibraz eylemesi şarttır. 

23 28 3 7 (3906/8306)" 

M. M. V. Deniz Müsteşarhğından 
\ 11 !• l 1 tadhiıııl. Aııbrada fLırp akaclı·m si ~mrinde açılacak olah 

lı.>ap Yı· muamele ~1.-. ııknltıua deniz hesahınu nıuamt>le ve hesap mc
mnnı yPtiştirilnwk ıze.-e :·clt•k suhaylaı-rlaıı müsabaka ile 20 talelw alı
nacaktır. 

J,;ıeklil~riıı ~eraiti ,·e inıtiha ı tarihini ciğorcıımek üzere en Hkın ,j,,~, iz 
teşekküllerine ve Ankarada buiunanların ela Vekillet deniz zat işl<.>ri şube
si miicliirliiğiine en kısa bir zamanda miiraraatları. 

28 30 2 (7046 4029) 

80\-yet mukabil hüeumlarıııı imdi :'\ihayet Alma;ıla~·· g~~cn _sen_e 
her zamandan ziyade htssetmekte - garp cephesindeki gıbi im ,·ulu_ ıı;~
clirler. So,-yetler bu bücumlard11 cıım yapmıs!ır. Almanlar }ıu ruh_ı hu: 
mevzii ilerlemeler ı-apmaktadır. r.v:- eumda, ••<ki To~·taw ceı;gaverleı:ı g-ılıı 
Şanba glinil bir taarruzda sekil. kilo- ua~lan yuharıda ve bagınırak ılerl~
metre ileri gidilmiş ve .ı Jıüytik kiıy meğe ~alı~mı~lardıı'. Bunun ela te•ı: 
.;ıtirdacl olunmuştur. Bu cephe bo • ri altında kalnııyan Rus kuvvetlen 
YUnra ş,ddetli bir meydan muharc- yaylim nte~i açmışlar ve ~nları 'ıı::- -----
lıe· ı olmıık:ndır, :; 0 vyetler hücumla- mi~lerclir. Geri k.ılanlar, hı!ııe:·ce o- • b l d" . d lzmir asliye 2 inci hukuk hakimli· 
t"ını toplu o!nran yapm-akta, mitral- ili Ye yaralı bırakar~k 5ekıJ_mışJer ; aızmır.' e e ıyesın en: ğinden: 
Yöz ve top da kullanmaktadırlar. dir. Sovyet kuvvetlerı bil" muhımma'. Karsırnka 1717 sokakta 96 sayılı İzmir Halkapaınar iplik mensucat 
Oü~man her yerde durd\ırnlduğunu treni ile külliyetli harp malzemeqı Yamaı;l~r su idaresi zemin katındaki fabrikasında dokumacı fabrikasında 
\'r. püskürtıildüğünii görmektedir. tahrip etmi.Ierdıı·. dükkanın hir sene müddetle kiraya ve- dokumacı ahmet oğl u osman özhan 

T. ş Bankası 
Küçük Tasarruf_Hesaplan 

• 7941 ikramiy e Planı 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkin~i

teşrin tarihlerinde yapılır 
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PA M U K MENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrika11: İz mirde Halkapınardadır. 

• 

Yerli pamuğundan at, tayyare, köpekbaş değirmen geyik ve leylek 
nıarkalarını havi her nevi kabot be zi im;! eylemekte olup mallan 

- - ---- Avrupanın ayni tip menıucatma faiktir •... --- ··-

Tele fon~ No. 2211 ve:· 3097 

o Telgraf adresi : Bayrak lzmir . 

rilme.~i yazı işleri miidürlüğüncleki ~art tar-arından ~al kaza"ının yahya!ı kö. 
namesi veçhile açık :ıırtırmaya konul- yünde oturan ibrahim kızı huri aley
muştur . .Muhammen bedeli 144 lira hine açılan •Ubutu talak davasına 
muvakkat t~min~tı 1~ lira_ seksen miited-air dava arzuhali suretini muh 
kuruştur. Talıplerın temına_tı ı~ banka· tevi davetiye mazrufu müdd ı 1 • • 
sına yatırarak makbuzları ıle ıhale ta· . . • e a e~ 
rihi olan 6-10-941 pazartesi günü saat hın _ıka':1etga~~n~n meçhu_lüyetine 
on altıda encümene müracaatları . melını ~ıla teblıg ıade ed ilmı~ ve çal 

20-24-28 3888 kaza.,ı Jlındarma komutarılığının tc~ 
_ bit ettiği adreste de yine bulunama-
Kulak, burun ve boğaz ".1asına mebni i!linen tebligat ifa-ına 

•• \e muhakemenın 21-10-941 sah gü-
hastalıkları mutehassısı nü saat ona ta likine karar verilerek 

DOKTOR OPERATÖR arzuhal suretini mu htevi davetiye 
mahkeme divanhanesine talik edil-

Da,. h"ı .o·· '"-e miştir . ~Iüddeialeyh in tayin olunan 
K gün Ye saatta mahkemede hazır bu-

ikinci Beyler sokağı No. ( 80) lunması veya bir vekil göndermesi 
Hastalarını her gün öğleden sonra aksi takdirde hakkında muameleyi 

~ıyabiye icra kılınacağ ı tebliğ mı-
ka bul ve tedavi eder k:.mıııa k~im olmak üzere il an olu-

nur. 

Kirahk Ev Çine asliye hukuk hakimliğinden : 
Göztepe tramv'ay durağına çok Çinenin Umur köyün den ismail kı-

vakın 9.1 üncü sokakta 15 numaralı zı Hasibe vekil i dava vekili Sadık Vu 
;,v kiralıktır. İstiyenler Cüınhuriyet ralın o köyden olu p ikametgahı meç• 
t.u!varında 88 nu marada dişçiye hu! olan.. ~hemt oğlu Dur~u~ 
müracaat etsin. Telefon 3287 n~mı dıgerı Ahmet aleyhıne 

Cıne Aslıre Hukuk Mahkeme • 
27-28-29 sinde açtığı boşanma davasın -

rı·---------1-... da arkasında yapı l an muhakeme sa. 
Halia Zeytnnyaiından m•mvl ~un.da iki tarafın boşanmaları:ıa. ve 

• ımtızacsızhk i şn e d-avacı seb ebıyet 
Ömer Muharrem verdiğ inden 2 sene müddetle evlen

mekten mahrumiyetine ve küçük is-
Çamaşır Sabunu mail v.c Du_rm.uşun babaları meydana 

TOPTAN KiLOSU cıkıp ısteyıncıye kadar bun l a_rın da

45 
vacı yanında ka lmaların a d n ır gıya-

Kuruştur ben verilen 22-10-937 gün ve 296 
sayılı karar tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

: : : ................................................................................................................ .. 
Afyon A s. mıntaka Sa. Al . Ko. batkanlığından: 

1 - Kapalı zart usuliyle eksiltmeğe konulan 15000 çift ~izmeye 
ihale günü talip zuhur etmediğinden 10-9-!>41 tarihinden iti· 
baren kanunun 40 ncı maddesi hükmüne tevfikan Yine kapalı 
zarf usuliy!e yeniden iııünak-asaya vnz olunmuştur. Yevmi 
ihaie 30 Eylül-941 •alı günü öğleden sonra saat 16,30 dadır. 

2 - Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçası olan 12500 lira ik teklif 
mektuplarıııın ihale saatinden bir ~at evvel komisyona ver-
meleri ilan olunur. 16 20 24 28 

lzmir levazım amirliii ıatm alma komiıyonundan: 
• Cinsi )1iktarı Saat n. 

Kuru ot 250000 kilo 15 
Odun 30000 .: 15 15 
Kuru ot 3300(1 ~ 15 30 

1 - Yukarıda ~-azılı ii~ kn'<:m yem ,.e yakacak pazarlıkla . atm 
alınacaktır. 

2 1halesi l.10.9H çın·~-..nba günii yukarıda yazılı saatlard:ı 

n ,, 
yapılacaktır. 
Taliplerin belli gün w s:ıatlarda teminatlariyle birlikte Kıs· 
lada İzmir ıevazını :<nıı•liirı satın alma komisyonuna mür:ı· 
caatları. 

lzmir levazım amirlii i satın a lma komiıyonundan: 
Kok kömürii Linvit kömürü 

210 · '.!2!i Gazieınire 
30 75 Güzelya!ıya 

240 300 
Tahmil \'e tahliyesi ınüteı.hh'cline ait olmak üzere yukarıda göste

rilen mah:ıllere 240 ton kok idimiıril ile 300 ton linyit kömürü İzmir. 
den scvkettirilP.cektiı·. >lr.kline <aı•p olanların 29.9.941 parartesi gü
nü saat J O da kışlada izmır ev:.zım amirliji-i satın alma komis\·onun.ı 
nıüracaa!ları. 

Çonokkale Askcı-i satı;ı alma komi.<yoııııııdaıı: 
1 - Birliklerimiz ihtiyacı için aşağıda cins \'e miktıı~·ı yazılı 3 kalenı 

Nzak -1110/941 Cumarte•i giinti Ran• 10 da pazarlıkla Çanakkale Yalı bo
'.'U caddesinde komisyonumuz dairesinde pnzarlıkla satın alınacaktır. Ta
jiplerin kanuni Yesika \"e teminatlariyle birlikte bildirilen giin ve Matlı> 
komisyonumuza mi\racaatları ilfın ,clunur. 
Cinsi· :.\iiktarı Tutan Ka_t'i t~minatı 
Bulgur 20000 i>OOO 7D0 Lıraclır. 
Halk çayı 250 217i\ 327 « 
Pirine 10000 4600 690 • 

~~~~~~~~~ 

RonwM A•kr..i Satın rılııırı kn11ıis11mııu1daıı · 
1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı olan maclcleler :ıçık ek iltll'c ile 

satın alınacaktır. 

2 - ]hale giinü olan 1 T. enci, !ı.J 1 Ç:ır~anıba günü saat 10 ela \"C 

öğleden sonra saat 15 de Bornorn :'atın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Taliplerin yeni s~ııe ticaret vesikalariyle bir1ikte komi"YOllfi '11İİ· 
racaatları. 

- Alıııacak madcleln-e aiıl ~rırtn.ımc'er noı·ııorn satın alma komi~-
yomında görülür. 

Kilo C'insi 
6200 Patlıcıın, tomates. taze fa•ul\·e. lıib0r vesair.• 
.JOOO Arpa ~ehriyesi 

10500 Kesilmi~ Sıı!ır ~tı 

170000 Odun 
150000 Linit kömürü (4022) 

Had1111 kri!J A.•kui Po.<to Xn .. J.;n ,',\. ,\[,. J{o. darı: 
1 - Pararlıkla :ıooooo kilo Kuru ot satııı alınacaktır ihale giiııii 

• ·I 10 9..11 Cumartesi günü saal 11 eledi.-. 
2 --e lsteklilerin yüzde 15 teminatlarıYlc mezklir günde Hadım kö,·ün-

cle Askeri posta 350 satın alma· komi<roııuna mürnc-aatları. 
:ı - ~:Ysaf ve 'erait her <>ün koıni"«ınd:ı görülebilir. 2R 2 
l.<lrrnlıııl Topkrıı;ı JlalteprnAS. s.ı. AL. Kn. dan: 
1 - Pazarlıkla 20 ton Sadeyağı alınacaktır. Yağın beher kilo>unın 

muhammen be(leli 160 kurııs olup tutaırı 16000 liradır. 
2 - E\•saf Ye hususi snnlnr Tnpkapı ::ITaltep~ A<keri satııı alma kıı· 

misyonunda görülebilir. .. 
•I ihalesi 6 ' 10 ' !lll P:ızarte>i giinü .':;at ]() ıla knnıisyoıırla yarıı· 

!araktır. 

Kat'i teminatı 2!00 liraılır. 

l.•f111ılı11/ Tııpkf!ııı .lltıltıııı A.S. S.I. AL. Ko. <loı<: 
l - Kapalı zarf 'ıısuli~·ie 30 ton pirinç alınacaktır. Beher kilosııımn 

muhammen ~tle'i .J5 kuruştuır. Evsafı ve hususi şartlar Topka
pı ~laltepe askeri satııı alma komisyonunda görülebilir. 

2 lhalC'si 18, 10/ 941 Cumartesi günü saat 11 ele komi•.vonda yapı-
lacaktır. Talipler belli günde muvakkat teminat makbuzlari>·fo 
teklif mektuplarım saat 10 na kadar komi,yona vermeler 

28381'3 

Üd r nıiR (ifi rr·t ;ar nl r rl l 'o i'rlıın so ıı{lıfjı. boşko nl1i"iuıdn n: 
2 10. 1911 Pcr.·sembe giinU saat 16 da Yarılım sandığının fevkal:ide f~

timaı ~·apılacağın.dan •ayın azanın bildirilen zamanda Gazi cadde•indeki 
Sandık \ıina>ııı:ı te•rifleri rira olunıır 

Ruzname: . 
Sandık nizaıırnam •sinin ikiıır. maddesinin tadili. (10J4) 

Satış kooperatifler· 
birliğinden: 

Birliğimizin 1941 - ·t2 mevsimi incir ,·e ıiz[inı kutu çaknır. i~i rı; rı 
ııyrı açık ~ksiltmeye konmustur. . 

2 Eksiltme 30 Eylül 1941 S:.iı g(inii saat onııltıda Birlik meı;kezınde 
~·apılacaktır. 

3 - l\luvakkat !C'minnL her nıünakıısa i~in 250 ~r liradır. Şartname
yi gi>1·mek i<tiyenler her gün üz.Sın ,.,. inciı· :sletme şeflikleTiıı<' 
müraca!ll edebilirler. (4026) 

lzmir Defterdarh~ından: 
i Hüklınıet konağı ittisalindek; Adli~·c hin:tsında Yapılacak t 11nl

rat acık eksiltme,·e konulmuştur. 
2 ~Iuha~men kesil:· bedeli 1·191 lira ! kuruştur. 
3 - '.\1ııvııkkat temin:ıt 111 lira s:ı kuruştur. Bu t<'miııııt ihaleyi m!i 

teakip kal'i teminata il:ılıiğ edilecektir. 
4 _ i hale rn 10 9H Pazıırtesi günü saat on dcı:·tte Defterdarlık lıi

ııası vanındaki '.\filli Eınliik müzayede salonunda icra eclilecekt:~. 
5 _ Talipler k~şifname \'e ~artnamelni ::\lilli Emlak müdürlüğüncl·· 

görebilirler . 
6 _ ) fünakasaya i~tirıık etl~cek olanlar Nafia ::ılüdürlüğunden alacak

ları ve.<aiki komisyona ibraz etmeğ'e ·ınecbu'l"ılurlar. 28 12 ( 4Ll2~ 
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ahife (4) • (A ADOLU) 

Sulh şayiaları Sovyetler birliği Siyam mukave
as~ls z eörülüyor Dögolü tanıdı metekararverdi 

aylor ngiliz de · et 
anılarına iz'"' h. t 

(. l't? • 1~ Londr::ı, .!.7 (,\. ) lliır l•'ran~ız 

lngiliz . efirlerinin in
gapur laki içtimaı ma

i lar g<>rüJü.,'or 
lnı ııı uınımıı k. ·ar .ılıı tc lılig elli) •ıı : 

gr.ı- ov)ı•tlcr birligi ıin Luııd1·:ı d · i . · ıııırnpuı-~ ~7 L\.,\,) - S:ılahi:ı·tıi 

Sıhh ve içtima'" kalkınma progra
mının esasları hazırlandı 

.\lai ki, general Dii~ol a ağ1<l:ıki nı ı,. bır muharrır 'i.ram hakkında şunlan 
tuhu göııcl rmi:<tir: • \':l:mıak(ııdır: 

«~OV\ t hiikümcti ~izi neı·eıl" oluı·- cSiyam kemli iııi .iaııony:ı,\ a ~ idir- y d ht ı•f J • d k J k • h 
sa ol ıı;ı müttefiklP;. cla~ıMna nıiız:ı- mek ı~i~t·tind de •ilıHr. İııgi!t re ve ur un mu 1 yer erın e uru aca yenı as-
it r<'t g: y irle h:ırp eıl n Jııır Frıııı. ız- Aın<'ı:ık:ının m.:ı!ze•ne l<'dnnl. c·tınck 
!arın lid ıı·· ol. ah. ( mnı. kl:ı ınufteh:r- UI' ıı.\'I k ııd ııw. ardın el buluna- tahanelerle sıhh"ı ve ı·çtı·ma"ı mu··esseselerı·n 
1iı·. TTuku11wtiııı dı·niz a ırı Jıur t•'r: n- C'agını i.ımiıl e INnPkt dir .• on zanuııı-

' . . . -.ız ıııli temi kel ı·i) le,, b birligi \ ap- J;~rd, e!ıııkııl l.tki iııgıliı ı·I iliıô l"Z· 1 • t b•t d•td• 
1 a~ l?l"llll. Lon~lr:ı'\ a _g lı. ı ,,ıılh. nı_ıı· ııı.ık luı tı ıınıla hPı' hıHıı ·t:. nıiiz.: 1-t l"f'- ılıııı!e bır t . ·lı!.u~ . npılmı ı. ı akat o yer erı es 1 e 1 1 

2~~ken:-ı sa_1 ı:ıl~n.\ iP alaka.d::ı:ı.· d gılılı_r. 1• lıazır ı)ulunın:ıl,tadır. \5thıtl r lııgılkı·eniıı de malzen'~'\ e ih- . . . , ,.. . , ~ ~ . 
Rırl . ık Amel'ık:ıda :.W mılyon katolı:.. llukumctinı, Hi tler Alman .. ın:ı \'C tıy ac~ :·a.rılı. flııııunla uer:ılx>r ,'ıyam n Aııl~ar::: !27 (Tdefo~la) -. ...ıhhat ! Üç yerde 1->:': ~uz ~ at_..ıklı nna!o~··, ~~- t .. lı:me]erı ~urul:.ıcak~ır. :Sunun 
varclıı:. D 0mokr.ıt ceph ,. yardım t>llen miittefikleriııe kar ı ııııicodC'letl" hlH· k !1clı><ıııı nı.~dafaa;a kıııı:ar v<>rdigi ele ve lçtımaı, lu:ıv.end \ •J,al<'!tı taıııfı~- yom y_apılac~k ve l'.u muegse~ler ıçı~.ıçın 2,200.000. lıra .:ırfedıloece~t!ır. 
Amerıka: p~pıılıg~ıı lıuı p kar,.ı 111 ... Fr:ın ızlara yardını \ 11 uz herctı' •. ıkaı dır. :Sı~ am ve lııgilterc, k~ııılini dan hazırlanan ı~ pro?'~·a.mı!1.ıı~, tat.~:)Jk; 7,5 mılyon )ıra -~aı f. ol~naeaktır. lkı 

1 
•• 1,900,00~~ lır:ı ~arranarak ıkı yerde 

,daha a!'ıh bır \'"ı 'I.) et nlma~ını :ırzı t- uıı.ıd ı!fr. Bu fır attan i tifade edı•rel, nıııcl:ıf:ıa için ::,iyııııııt ~.\ mcrık:ı ·ı:ıı f'_ahası~a ~oııul::ıbılme,;ı ıçın ı .~ •.•. 12,•,~0, y rde g:ne lJe~ ~ u~.) .ıta~lı Ve~cm Jıa,,-
1 
yuz, He !)eh11dC' ellı yat~klı bulnşıcı ha!'-

m kt<'dır. ~ ,izler unu <la h:ıtırlntnıal· i~terirn ki, nıuılı•rn fa.r::ıı»ler giiııuerelP!ôni lirrıidı' l:~ar.a ıhtıy:w ha. ıl oldugu tcs~ııt cı.lıl- 1 tahaııe:>ı yapıl~cnk. 4 m~yon !ıra har-, lalıkl~r ,hıı-tahrınt>le,rı .. 1 ur~l~caktır. 
Loııclra,. 2' C·LA) - .\merik:ının nıü~tf'ı ek :r.ıyemiz olun zafere ul· ştık- etm ktedi rl('r. ı~ıışl~r. Bu ııaı·:ının __ 67 ,350,00? .ıı r:ısı iç- canaC'~ktı r .. 1kı. ~ eı de 2~?. ştır yatak!! 600 bın !ıraya ı:,ı~max uzere ı. ·ı yerde 

Jl~pa nezdıııd kı m.unıe,; ·ıli 1 a. loı·, tan .·oı:ıra Fraıı,,.ız btih:t:m ve lıtif uııliı- • ı ıh:ıı ı·ir, , ı. anım bit. raf kaim :1 a t.ımaı mu.ıv;nı!t mues:>e.,elcrı ımu~;;ıııa, 2.5 nıılyon lır:ı~_ :ı çıkı:t~k ~Z€ır<' c~n-ra~ı 12?0 "er yataklı C uzzamlılar ha,,tahane-
Lı:ı:bond:ın tayrare ıle Londrnya gel- ğıiııiin n'ııicl n ten ini için r:ılı «c:ı- "~fakat j:ıponyaııın tazvi ·ine ılf' nııı- 8,962,500 lıra~ı da koru~ ucu tao:ıbet Yerem ~anator~omn, ık1 }erde hır mı!- sı yapılacaktır. 
miştir. Kendisinin :'\~-e.ri~~~yn gidec ıd •ız. · kuvcn~et etm1::ğe kar<1~· ·erdiğini ~ ,1z, . 1 müe~!'c ·eleri yapılma -ımi harcanaC'ak- yon 600 bin lira~ :ı <:~!•~c.ak 2~.o ya.taklı 1 1zmiz:dek! ~:ığı~, _dil ·i:- ve körler ha'-
en·elc habt·r \'erıldıı.rı ıcın an ızııı rrık dıyoı· ki: tır. pravaııtor~·om. her ı;ıl.ı~. He uç mılyon tahane. ıne ıkı mıhol1f:dıra harcanarak 
Londrayn gelm ,j ha~ r >t m nnclırn h- l t l B _ c, iy[ım, Malı ;-.ya ordu~unuıı mtil.- Proj<> eFı:ısla_r;ırn güı·e 27 vfüıvette lir~y:ı çıkar.ak \·e~ m.mııcaJele c~i~pa~1-I ~ş yüz y1ltaklı bi:. çocuklar ~~.essese-
tır. mpara or, Japon aş matlı artmakta olduğunu menıııuni:ı ı•t. 50 yntaklı. 1 vılayettC' 100 yataklı ha - serı, be~ mıl.roı: Iır.a~ ~1 ı;-ıkııcak ıkı bı!1 . 1 kuruln~k bu mue scı:edt• but un dC'n 

---x kilini kabul eti· le görnwlct n• bıınlarm japon nnula- t:ıb:ııı~Jer hırıılacaktır. Bu hııstahmıc- ~ataklı merkNı ~ Lır .u,_ıl ha,.,tahan<'. ı, rnalzcmesı bulund ırulacaktır. 
J r k b k ve l mı 111< ni ol:ıca~ıııı LilnıeJ,tediı·. 'i· kıı.· için harcanacak para 8,000,100 Ji. iiç viJay tte 2,7.ı0,000 lır ·a çü.ac.:ı · Altı Y<:·Td" 900 bin lira lı:.frcannrnk 

no ·s a .. ·a e Here de Tok) o. 27 ( .A.J Domei :ıj:ııı lll- .\ nm<.la f11,rıı11;1 150 jupon te\·kif eılil-ı r;ıdır. Dundan a.\ il olnraJ, 1. tan bula be yii7. ) ataklı akıl hnstalıan.::;i bulu- köy -ebe m<'ktepleri, ÜÇ milyon lira har-
.hl' ·ar di ·or elan: mi-tlr. mevcuda ilaP olarak be.: yüz, Erzu- nacaktır. c:ına:rnk on yerde Trahom lıa,;tnhane-
J ıyacınuz 1mparatoı· lıııviin flıbvckil p,, ıh Siııg pu~. 27 (A.A.) _ lııgiltel't:· rumd:ı !:!00, D:rarbakırda ı;;o yataklı. Altısı '?imdi bulımnnlar için, on ta- si kurulacaktır. 

- Baıtarafı 1 inci aahlfed .. - Kon~y: ile Lork~vn~·ı kubul .ntmi tir. n~n Siyam dci:i Grospi B. nl~o t:m I:-mirde ;;_oo. Bı~t·sada :lOO, ~da.na ve !~eqi ye~iden .kurula~ak~ar ic;in. ?!mak i . Bunlardan Adanadaki Tr::ıl.om tat
··g rm· L ..... k B ·t· . . 1 \t H r ıkı nazır da ımparatorıı nezar· th~- Sıııgapuı·a gelmi U.r. Cindeki lngili~ •. ıvasta 2.,0, Edırııd.I' 200, Gazıaııtep uzere dort mılyon lırn} a 16 vılayette · bıkntınn ve aro~tırmalarını da y:ıpacak 
ı~ 1 ız mu 11 anJa\a S-1< ~n" · · · l k d ı ı · · ' • ı IC · ı 150 "·! ı h t h 30 ·1· ·o •·ki coeuk ve d - · b. tT· h r d ol kt B ü k1 !antik rnllarında ı· rı j 

1 
• t rını aa·a arecı·n 1111ıvzularda iznh.:ıt eçı:ı de bnnıı·::ı g-,lmisliı·. Uza~ Şırx: Ye :J.).erıce ııcryaw\ı ::ısa a· ı;.ı." ya .. ·ı · ogum evı ırensıu aın e .ea ır. ug n l 

•şt· · ' me 1 eı· emın t' - vcrmi ·!erdir. iııgiliz miim ·. ·siii Daf kuııerle göc i •. neler l'uırulacaktır. Ankarad:ı. kurula- kurulacaktır. Sıtma mücadele enstitüsii b!r milyon 
mıK~~:~ı 1 . • 1 • i . . . .. 1 "iya i mnhfillere •üıc bu giirü::ııne· 'Ce ·!eıdir. cak tıp fakültı>~inin y::ıtak sa:rı-ı da B(>yşehirdc 250 yat::ıklı şifa bulmMı lirn harcanarak bir ı:ı ı cak mem1eket-
~ında "tn~ ;1• 1 tnı:~dnt \eld ngılız K

1
• u Jr.ıı1ı.a~ lerde iiclü puktın yılılünümii, beyn lıııi- Tokyo, 27 (,\.A.) _ Jnponyaıhn 1200 'çıkarılac:aktır. kabil olmıyan lıastalal': mahsus mü,s·ı !er hastalıklar müe.q.·e:;eo;i haline g<'· 

" eıc en 3 l ınıt7. ımaıı aı 1 1 \ . t ç· h k t k 1 k . ·ı· . n r t k. ·ı· 1 . l k l k ve•)" ın·ı r rr·ı eld. cenubi Amerika yolııııun him:nt>sine e .. ·nz\.~t'ı .ınt l.kHık'<' a.1 .ı1 ':e . ıncrı ·a ayrı ar
1
a · ııı1gı ız2.leı1·i alan Anguı vtapı 1• k ıı o

1
n v_ı ~yet10e 0·ı00ı a6· 0ve

0 
·1ı: \'<'h yenı se~e1 er

1 
·u

1
rtu nca -· ı yon ırıı.ynl ı ı ec ır. 

yı.ramaktadır. P:ınama kanalınrlııki iis- muııa w rı e ·ı · "< 1 mıst ır. '.u an~ ~rııu a _ ı O ııgil"z V<' A' u ral- ·uı uı:ı ~r ır•ın ' · ıra arcn- m:ı 0 ncnA ır. Bundıın sonrn projede müleııddid 
lt>rimiz ele garp ~ .. hili Loyunc:ı re•ıubi rn elçı .1 oldugu. halde :~.40 yolcu .! nacaktıı. lki milyon HraY~. ~ıkr.cak ol:ın beş t bhirh:ıneler inş:ı<ıı, Hlboratuar-
Amerika yolıımm biı- kısmını himny /ng "/iz ihracına intizar ! 1?11 !7:Koııg '" ~ıng•ıp~ıı:a. .. hn~«' '.eı..~~- Pro.icnin e asların •. göre 211 kaza yüzer yataklı Da:ulııoeze ve ihtiyar, lf r ve fam teşkilutlı gezici bulası-
etmekt<:'dir. Bununla berabnı· ~·ırkı --··· ·- •· 11:1 ~tıı: A vıı.y·aı~~~ ~.lçı.~ı 17.ı~le. ıttııı· merkezinde sıhhnt merkezleri yapıla- yurdu mü esse elerı kııı u_Incaktır. Üç' eı haqtıılıklıırla milcadele hey'etl~ri ku-
Hindi tan ve A vıı:tr 1) a. yolların.la ti- olunuyor ııı. tekra.r d~mec gıııı .oylemı;;tır.. . . cak V<' bnnl. rn 2,G milyon lira harcaıın- si'hirde elli, bir yerd~ Yllz yahı.k!ı ve 1 rulması hakkında sıırfolun.ncıı1· parala· 
rareti himaye icin daha ba~k:ı li lere _ Baı tarafı bil:";nci sahifede _ . Donıeı a.ıaıı 1• A \'~ı.. t~·alya e.l~1;:;ııı!n caktıı·. fat.anbıılda yenid<:'n 2o0 Yataklı çocuk ra aid e a~lıır mevcuddur. 
de ihtiyacımız vaı:-dır.» Jed""· b.. k , ." . t·. .~n~npunla~ gc~ec~ını, lııS!ılızlel'ın -

. Knok • bitıınıflık Jrnnu~un~ııı alry- ı'.!:,e~~p n~ı~ ~u~~~ı~c;a 
1

<;~mi!>.tir ki; dSıyabml velÇk
1
•
1
)
1 :lcılerıııin de ~.ı·ıııgı apuı·- çı· n Japon harbı" · ırandan aurılan Almanlar dün Ankarıdaı ııotııır hınde bulunmus v demlstır kı: _ r . . 'lkt .· "d .1. k' , a u um ll • aııııı m:ıııalı st"kı l < i a- • 

. . . ~ . . . · oı t H~ ı e. ı ın • ınu.ı ı • O\· ret .etmekt dır. 
~B.u. J,aı~uıı ~ıya et,ı. hey ,<'tı ıımtımı- .\et zırhlıbrı dii maıı kuvvetlerine cicl- 'dd 'ti d • Ankara, 27 (A.A. ) - !randan dn Alman elçiliği erkanı ve Alman 

ycsı ıtıLarıyle muvaffak Ol< ımımı tıı·. di zaviat \"erdiıı·mekt<• clcv:ım edirnr. "T . 1 e en 1 Almanyava gitmekte olan Tahran- kolonisi tarafından seliim l ımmı.~ ve 
Çünkü, bu cliln~·ada g.emilcrimiziıı ve Hnniö. Ü el ve Dagö i~·i da.rnıım:ıİ.;ta- I Ullanı:tan müste,·lİ re caki Al~an btiyiik elciııi ile 474 Al-
malla h 1 k 1 h Ö J " izaz edi l mişlerdir. '. . rımızın ımayc ınc en ço . c a · dır. ele çıkan on be;; bin Alman im- ) r • } t mnn teba;ıı bugUn saat 14,50 de h u l'ıl 
mühım şey!er old~ğunu i~ra~ ettik. v' ha edilmi~tir. \.al şı Il1ll i:aveıne Japonla r , Hunnanın nıer :>USİ trenle şehrimize gelmişlerdir. Erzurum, 27 (A.A. ) - ' ncnrlstn-

Bugünklı h.arlıın. netıccsı~e hagı1 Londra, 27 (A.A.) _ Taynıi. gaze- göster i 
0

• • • .. Bıırada bir sant kaldıktan sonrJı !s- nın Tah ran maslahatgüzarı ve ilç me· 
m~az~am me. elelerı artan hır. cıııuı:ıa te ·i a ·kert v:lziyeti tedkik etmekte ve · Y 1 .Kezını ışgalc hazırlanıvor tan bula müteveccihen Yollarına de- mur otomobill~ buraya gelmiş, sk'.~am 
nıüdrık bulunu~:cıruz. Y~rım klir<!mız· Ru.yaya a;:;keri bir yaıctım imkılııını L?ndrn, 27 (A.A.) - Yunnn bnş. $· h . 27 (AA) J j. yam etmışlerdir. Alman tebası gar- trenile l stanbula. hareket etmiştir. 
de ba .lıca denı~ de~letı olan ~irle1ik araştırarak ııöyle elemektedir.: •ekıli general Todero:cı s·aptıgı beya. H ,ıng, a}' . . : · - ~?on _arın 
Amerıkıı. devletı, bu tun Am rıknlıl:ı- _ Do tlarımıza vardım hu. usunda n-atta. Alman tahakkümü al unda bu .~nnan ın ~ıerke~ı Şang-Şa) '1 karşı · } • 
rlll vapurlarını deniz hürriyetini te- her se\·i dil ündük \·e cli.i ·ünmekteyiz. tınan memleketinin hazin ıı:r man. hucu~u ı:e ~·~detlı muharebeler devam Afrı·ka harbı· ıta yada ekmek vesıkaya 
min etmek yolunda başlıca vazife~; İkticlıı~·ımızcl. olan biitüıı kll\•vetl rnra. ını çizmi ye ~ö:le demi ·tir: ~tm.e_-t. dıa·. Çınde.ıı gelen ha.bzrlerd>_tle t-'1.b· 
iirerine almırn ve denizler'n h!irriv ti. R . • . ·d d - . R .. - ombnrc ıman edilmi l · O 'l vazı~etın nezaketı kabul edılnıekt d r. Tı·ablus ' re Bı'ngazı' c:ı 1 · h t· 1 • .. 1 l · tı.Jayıı ~aı ım e ecegız. tı .uının . · · 1 s r. En büYiik muharebeler Pinn· Yano-
nı €:r tir (ı t[l{'ll\ UZC ,:ırşı (Ol'lllll!yıı ihtiyaçl:ırı acildir ve Ru y:ı \'fıJ'!İll1' rnrap ·ehır .. Bunların on dokuzu ta- . s·. . s· . . ' .· l . ..... Roma, 27 (A.A.) - D. N. B. 
hazırdır.~ - ~ctn . . ı~ ··ı·t . . 'lrnmiyh, harap olmu~tur. Ahar a"- ı;e ı)ang ıne~ şehııleıı~de olmakt.ı- tekrar bombalaudı Mııssol!n inin ri ... ·aS('t ln<:l~ topla-

vaşı·n,,.ton ?- ( \ ) \• • n nı"c· • ı mı~.e a~ 1 ıı. • . ç· k- 1 ' 1 ı .~" dır .• Tapon donanmasının ıhra" hRreke- ' 
•• • · e. • - 1 - •• • - ı " 1 ' D 0ylı Telgraf dıı . unları :azmakta· '.~ · un u r u~ınan çocuk ar ıı . u - . . . . . . , "· .. v • • ,... • • •• nan n__az.ırlar meclisi, g'<'Ç('n nylarda ba-
lı~ınde tanınmı~ azadan ~lak K~le.r dır: unc varıııcı.rn kadar yiyecek ma,! • tını hı~a~e .ıçın ~le~amlı a~şın :.ng: Kahııre, 2 ı ~=~.A.) - Bu akşaml.ı zı vilayetlerde veRikaya tnbi tutulım 
bıtaraflık kanunu hakkındaki tnkrırın d \ıl m'ıhfillı'rin batllh bir,., ıı·t tel erinin hepsini götürıniiştür Düq men _Çııılıler mnka\emet gostermı~ler Orta !'aı·k İ()blıgı: ekmek tevzi usulün iln bir llkt s.rinden 
çok münaka alı g .çeceğini .-ö\"leıni:jtiı ma lıar<'ketlvle r.u~rn;··ı ~·ardın'.. i;;,. nan milli his. irntı \'!! be~eri ~·eka~; ve .. butü~ ihraç t.eşe~büslerini püskürt- L ibyacla: Tobrukta topçumuz b~tı itibaren bütiln İtalyaya İ()smiline ka· 
En b~yük. infirııdl:ıl:m~~ı.1 ~lıın K,.I r kani .ırını (İiısün,cltlkld ·i ~uph ~izdir 1.~·tad ıı kaldırmak için cebir \'e zu- mu.~lerdır. h~~~m~tıh Şang·~a:a ka~·- çölünct: t~ıhkimat yapan ?ü~man rııuf- 7ar vermiştir. Bunun ~bebi orduda ve 
San F ı:an~ısk~d~ · uyledıgı bil" nııtul t~ Bô ·ı hiı· har ket, an1.ıtür :tı·ate jidl~ um ıı,;u lleriııi tatbik etmektedir. ~~J]ı~lon tf 1 ıdı .nı t~?kt~~lıı · l\Iuht~~:f rezel-erını at~~e tu~~uşt.uı · rı. ışgııl altmd:ı.ki yerlerde ekmek ihtiya· 
. - ProJ~ ~;ı7:lı c ıs:d' miiz.ıker e<l~· rin nnlıya 1111 aca-rı kadı r h0gi} e muh ·.~kat lıu marızaraıım ön plilnında ıs.~ rnm:t ~re e!1 ıl<'rlı~en J~pon kuyv• ~- .G~re devrı~e fa.ıl~yetıııc dey~m ec ı. cının artması ve ~en senenin ks ine 

l r veyn mılletın re. ı;ıe buakıJır,,a IJı:, ta tır. Buııu;ı znınmı inıkiinıııı ıl "<ıru!eıı ııcy. dü~nıııııııı t:ıtLik eltlğ'i l€ıı. ı şeh.~.e ~9 ~ıl~metıe_ mesaftıdeclı:ıeı · ~ı. tıı:·. Hu~ln~ ~ınt.ıka~ında 1 ~ ııra de olarak bu sen mmr rnahsulünlin ihti-
tara.f!tk .kanununun ılga ı hakkındnk siiphc i?. ııı ~·uı kim{'( r diı~ünmü !er- ahsıya.ıc usullere k!ir,,ı elden gelen ŞJ~p?n3s6ozk~lusu, .ıapon kıt~larıı:ıı~ ş,ıı:g- ){Cl' hu. şe~ ~oktur. ,. k. Yaca kafi gelm.mesidir. 
t klıı muhakkak ·ı:ecldeılil"c ·ktı·ı· ., 1•1• her , ·ı ıtıı ı·ıe ~ııicl"tl· b. k ay,ı • ı omC'tre me~afedekı Kao::ııe Kahıre, 27 (A.A.) - n u a .. şam ı 

• • u • '· .., " ı ır nnı a\·e- · d·kı · · - 1 · · b1··· :ı---I> mi ve "unları ilJ.ve oetmi Uı·· Tnv• nr 1 · . R 1 . 1 ı· met giı ·ierilme idir gır ı erını soy emıştır. hava te tl{l: 

Ş h • .. . · •. J • • t•rıınız .u. cı ıı ı ·. ınr er ır. · · x A ~ • l T b b tayyar"le · H t• t d h d• 
- a sen k~ııııın kı Rusya e ı 1- Tankl:mnıız yrıldadıı. Yanlım projelc- -- • ga" • ngı. ız ?1'.~ a . ' rı Ir a IS an a ya U 1-

manya, .tnmamıyle kudr biz \e bitap rini bilılirn1 k isteme) :z. Fakat sunu Ha va taarı·uzları Estonyada mılli bir ~rabl~ııs :e Bıng. zı uzcrıne muva'.fa· l J - d J 
hal~ ~elınceye kadar haı bt> cı~vnm c . siiyliyı biliriz ki, hakikat if a P<lilince .kıyetlı huc~mlar yııpmışlar~lır. Tı ab- er e muca e e 
melıdırl r. Anrak o \'al it sulh hazır- giil' ıılr·rin güzlı;ri kaımısacaktır. I:o?drn, ~!. (A.A.) - Hava neza- konsey kuruldu !usta ~.:ık~r~ he.deflef~e !fm~ m h~~ar Zağrep, 27 (A.A.) _ Zağrep üni-
lan;:ıış olu~. • Lrıııdra, 27 (A.A.) - ıs nazırı Br- retııın teblııp: v Eern 27 (A.A) - IIcl. inkiclen İs- ı~a edı!mış' Rı~f,~zbombalrırndtesıs.~tı versitesi rektör U beyana tta bulunat'ak, 

0 t.on, 27 (A.A.)_- f.>· ~ · H. viıı ôyledigi lıir ıııılukt~ı d mi tir ki: . Havanın' leııalıgına rağm"n iııgi- viçre :ıjan ıııa bildil'iliyor: '~ g~mıler aıra~ı ' ' ~muş- Yahudiler in Hırvat ilniversitelerlne 
. A:. 1.ındıın Cıımhun:etı.;ı • ayk d mi!'- - n:ı~ ıi Britan.\'a Ru"~ a.) a yarılım lız h~ınbardımaıı ~_:ıyyrıreleı ı diin gc Almanlar 1.arnfındaı~ Es1.onyada mil- t.ur. . . 9 (A.A.) _ D N B 1 gi remiyeceklcrini ve imtihanla r a da i ş-
tır ~ı • . . . .·. .· " etme!· ı ·ııı. J,cn~li istih nlütıııclan a~ ır- ce I-.oloı~;a .v;. dıırer hed~rıere hü- li bir ko~ı-;ey kun~Jinu~t~r. ~onsey, Beı_lı~-· k~vnaklardan (;~ · : . ,.. tirnk edem~yeceklerin l söylerı:~ş ve a r i 
• . . B~Ji;,~k A 111 ııl. rı. d vl tlPı. haıı- mak nr lı,) le forlakarlıklard:ı bvluıı:ı- cum etmışlcı <lıı. K~lc ve J >ıın kerk t" meml kelrn dahili ıslel'lnı terlvır ede- .. ~· keı_ı 

1
• ld Alma t ,gr:nııc~ıgrne, ırkın kabuhlne devam edilccoev,ırı i iliive 

C'l hu du !l~·ıııın. tehdıd! aıt:ıırt~ hulu~- cakt:ır. BuıtU ·aııabilm k kin d i-;tih- b_?mbal~_ııınıı:;ıtı~·. Bıı· Laj) ar 'miz iis- cek, blkınmu için lazım gdecek ted- goı.e .. 2·1 c.~ u . e ·d,.. .11 a).yarelerı Tob- . ctmistir . 
mak'.n~ zı) ade ıktı adı hır ~eJak tın salatın gc~e ·k ultı n.\ VP.ı a on iki a~ un~. tluıınıem.1.~til'. . . birlere miiracaat eclt•cektir. Kon~eyin ruk uzer ı! ı<' ~enı :n ,ı ınlMa ?a~l~ın~ş-
t htlıdı ııltınrla 1mlıınuyor. ılahlan . içinde ke~ır lıiı· '\'İyede tutulma ı z:ı- . l>uıı gece du~maııııı Brıfan) a üze- bes azası varda-. la~dır . ~·ıf ~aş~ kampında ınfı laklar 
:na pro ır, mı _feııaılır. Bıı programlara ruridir. Kendi i ·t:h. nlatımızclım a~"!r· :ınt!eki lıı~va f~alweti ·ız olmn. !ur. ooo muteaıl H )er erde yangınlar çıknı ı ş-
nanıln11) acak ılı>ı C<'d" kaı·l. r \'<' ı"· mak bizim 'çin cnk zordur. Fakat bile f ııgıltercııııı dogu nııda lıiı rere bir D ·· ı 1) ' İ • • • tır. 

raflar \'!l!'dll'. bi!t• gİd iiviıniz tnaJıJıLidJ ı•i tL!llll,lk kaç lııııtılıa :ıtıJmı' /ıfr kaç e\' haoa. U { aUS aya lZJll veri- ---------------
OOO. v. takip tltigimiz si. n ti geı· rkle~- ı a. 1111·nın~ tır. :ı: 1 im e 3 aralnıınıış- leceği dogv r u degv il SON DAKiKA: 

llflÜil ffiCSelc İ tlırnıck UZ •J'e feılak ırlıl] ırıl. bıı)nnma- tıı · . . ~ 
mız zanıı idil'. Deı:ıııı. 27 ( .\ .A.) -:- 26 • 27 cj JUi Londra, 2 ' .. (A. ) - Dük Dan. t:ı· 

_ Ba,tarafı ı inci aab.ifede _ gece.,ı AlnıaııJ anın ~ınıalı .ıorbi a- nın, tcln·ar rloııec gıne dair namusu 
rem ilıtiy' çlarını İı;tisnıaı d. n ut: ıı- Vişiye kar Şl hücum hili üzeı·indc> İngiliz lıomlrnrdım. ıı iizeriııc :üz V<'l' ıek bit- ay izinle Ronıa-
mıyarak, halkın alın teri ile yo_ daı· alıııaıı ın, luıııata gıiı'c ta '\'art.!- :r:ı gidec ği hakkıııdaki haberler, Lond-
rula yıprana lıe:ı .kuru ti na ıl tekrar başladı ta/y:ıreleri ııçınu ıtur. Şinvıij·~ k:ı- ra~l:ı a;;ıhz ~ayial:ır olarak 0liıkki 

Ruzveıt, ·dün baga. 
natta· bulundu· 

kazandığını dlislinm(•k bıl i t •nıi\·e. • leriıı bir k. ç .vere atmış oldukları erI:Imekt,~dir. ·-
rek dalavere çC'viı·ı'nlcr rnr. Bize ka- - Baa tarafı birı:nci aahifede - rangıh ve infilak bombaları hiç bir ldaına n1ahkfım edilen "Gen1ı'lerı"nıı"zı· bomba 
lır a atılacak en nıiilıinı adımlardan lir: °'"araı· y:ıpnıamı~lır: 
biri, hemen hf'l' şelıinlc . tokları katı Harp bitnwnıi. tir. İn •'ilt<>re kııv - %- -- Dögolist subaylar ve torpillerle korumagv a 
ol-arak teshit etmektir. Biitlın nıiie - vellidir. Amerika lıarlıt' girec kLiı·. Kıbrıs adası tahkim Vişi 27 (A.A) - Klemoıı Feran 
e:;elerin, mM:cnt ıııa!larıııı tanıamı Ru.) a ~ ft.riııdt' Almanya Lir çıkma · d"fd" divanı Jıaı·bi 6 })ögoli:t subayı gı . karar verdik ,, 
tamına Lıildirmis olduklarıııa inana za ·irehilil' .• imanları 3\'Ut-ılım. İn- e ı l yal>"n ımıhaJ·cmn \'\' idama mııhk.ım 
mıyoruz. Bııııu bize . Ü) l<>teı • İC'crü ~iltcr )" , keııtlist lf1 İS lıil'li;ı.i yapa- Loıııll':ı, 27 (A.A.) _ }!utc:ıddi l ga- ctmi ·tir. lluıılamı malları da hazin~ 
helerdir. Arada bazıları, en ı>lce ıt- mav-acak hareh·tlerdc hulunalım. zel<-1 ı·. Kılıı-ı~taki hava kuneth·in- lehine n 1 :ıcleı·e edilecektir. ATnerikada bir günde 
hal edilmiş m:ı.ll:ırını sakl.ınıı>< oh· Al~:ıııl.ırln <l:ı anl:ı:ıııaktan ıız3k den bah.etnıekh•dirlcr. Tayıni in Lef- l d h b 74 • J • • d' "fd" 
bilirler ve .ak! mı l:ırdıı· da... Bu iuralım. k~ a muhabiri, Britıın:a a cıl: rıııın spanya a ayal a- gemı uenıze ın ırı ı 
mevıudaki ciddivet ve ehemmiyeti. Gazeteleı- Petcn ve Dıırl:ıııı ııda- K_ıu:·ı...ta gö~lilııw-.:iııin artık günliik bir ha/ı[ı.g"ı Va~iııgi.oıı, 27 (Radyo ) _ Buı;!'iln 
ak i !la bit olunca yalnız f;akbnmı~ kat ·izlikle ithıım '"'er"k unları "·az h·ıclı ·e ol<! · b • .. u ~ J ~ • ugunu, unun halkııı mane- Amerikad :ı. h geminin h iı·clen denize 
olan em\''llli değil, o miie',:-;e e.ve :ıit makt~dıı lar. . . vı.yatıııı ~.ıı '\·etıeııdircliğini, Kıbmnn :.\Iadrid, 27 (A.A.) - • ·azırlar. he- iııclirilıne-; i ınilnasebetiyle beyanatta 

Veyvel Tahranda 
• vyor1', 27 (A.A.) - Aso~yetet 

Pre. in bildirdiğine göre gen.,r~l Vry
vel, R u!l kumandan ı albay Tohikof ile 
görüşm k fızcre T. hrana hareket et
mi.~tir. 

Londra, 27 (A.A. ) - ~ner l Vey
·elin Londradan dönerken T ahrana 
uğrıyacağı b ildir ilmektedir. Burada 
Sovyetlerle miişter-ek müdafaa husu
sunda görüşeceği şüphcsizd i:r. • 
Hindi.,ı tandan gelecek tanklarla kı· 

taların İran demiryollarından geçecek
ler i haberinin yanlış voe asılsız olduğu 
bildirilmiştir. 

ANADOLU ........... 
Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 OK TEM .. --. .--bütiin eşya ve kıymc1.lerı mü::ıadere .. (,eçen hnzıraııc~~ ~ran~ız~ar hı : ~~ı\·p\. nınclafon~ı için bir üs olab!lece- yeti gener:ıl Fra~ıkoııun riy:ısetın~fo bulunan R • .,,üıicumhur Ruzvelt ezcümie 
ederek kaµı. ıııa kilidi a;;mak ve btı- zım. ~ı~~ uı:ıuz degıldı. ınıdı <le dı. gı hakkıııda eski vali tarafından ~ö,·· toplanmıştır. Kabıne, hayrıt pahalılıgı- elem istir ki: 
na cüret edeni de inıdikind"t1 daha yebılırız kı Fran ızlaı· b'zden efı·et J •·• •· 1 • 11 - J J d .. t · · · ' d Umumt Ne•riyat l'dtldilr11 ., . . . • • . :. .ı n . enen sozun. c ogr.~ o c ugunu yazmakta- n:ı çaıı:e .ara.~ı ma ına ve en us rı ıçın - Her ne ka ar yaptıklarımız.la if- Y 

ağır .,ek ilde t czive etmek derece,,i- dı oı ~at. .1-l a~em~ı ~ enı Avrupa Jll· dır. )Iuhnbıre .gore adadaki bütün ı:i- hır ~ıll! mu es <' ·e kurulmasına k:mır ti har duyabil ir~ek de, bunlarla iktifa HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
ne kadar gbtürnıeliyiz. zaını 1 ealı. 1• lıır nız.ınıclır. İtalyan • Jahlar en on sı temılir \·e ada b:T Jıava n·rnw:ıtır. etmek zamanı gelnıemi~tir. Mütenıadi-

Sürgiln cezalarını, Lıir k.ıc nıi,,Jine larıı\ bt.ııın •,\ ı .ani •. n:al:.ıı·ı lazın:dır.~ km·vetleriııin ~.ir k:ıle i haline . okul· Uı·ug·ua r iaznı ı"nai yen daha <:ok !n~a ederek ve pro- Yıll i 1400 K 
rıkarmnkhuı ve sürgüne gideni bir Dı ·tı tnrnft_.ııı J.ı~n::ıa _ hııkumelı mu.ştur. Ada mud.ıfaasında Cirid ders- • • ~ · · - ı.:Tamımızı tesri edn-ek öJle bir va- Abone: ı ı r. 
daha o memlekete ne . uretle olııı· a geııeral De tzııı Suı·ı, c . uk. rl· ko - krıncl n de j lifa<le edilıııistir ı ıstıvecel . zjretoe gelmeliviz ki her giin bir 8 Aylıjı 800 

-::-

olsun ayak ba"ınaktaıı, h.ıttıl ve hat- mi. eri unvanını muhafaza edrccği- ·· · " ~ , so'ııra iki gemi ·dı>ni?~ indirmeğe m uk: Yabancı memleketlere 27 Ura 
t~ bir daha ne suretle olursa obun, ni, lıu ::;tırelle Fı·:ın. :ıııııı ~mi:y P üze- ITALYAN TEBL I "I Il_o~·noz A~.ı·e~. ~7 ( \.A.) - Ayn tedir. olabil Jim. lıışn. pro ramımız -: :-
t~care~ yapmaktan men tmek .. cıhe- rindPki hakl~m<!~ıı '.az geçmemi ·v ol- lJ lıal'lcı~·e encuınenı, Unı~u.ay vapuı-..ı· hürriyetimize sald ırmaııı ihti~ali olan: ldarebaneı ikinci Be,.ler Sokak 
tıı~.e gıtnıekten de a l:ı tcı eddud~ - ~:ıgu rnn. .lııldınlmıs bulun:ıc~gını Roma,. v .7 (A.A.) - Buglinkü lt. J. mın bır Alm.~n t:thU:lbalıırı tar a ıııdnn lar:ı verdiğimiz cevaptır. 
muz olm·ımalı ve me\'Ztınt, ona gorc ılan etnıı tır. ,)an teblıgı: baiırı1mcı ı uzerıııe hrılkın galeyanını Biz bu gemileıri insa ederk 1 k. 
t dil edllmellrliı·. ( Radyo gazetesi) Siınali Arrii'aıla Sollumda ha~·ekılt- yatrntı~·m:ık mak. adiyle Almaııyuclan ettı·o.ı·m· iz gave\·n ula~m·. l"'a ··c bı>ıı la ıp 

K .. .... k b. h bb 1 . v p t b l dl' • t . t. t ct•v•, " . ·" " J • un arın . ucucu · .. ı~. a e ça n1 agır ve aı-i.;, 27 (A.A.) - Parb gazete- a u ı~ıuııı Almaıı ti'. ekküllcri bir mik- ~a .( ı :e ;m:ınevı azmına ı en ıgını emniY tıe seyretmelerini temine çaıı-
yerınde hukunıle!'le cez, landı;an ıe:ine göre Fransı~ ~ükfimeti otuz ~ar. ır ııl~ı !ar. \'C nakliye v:ısıta. ı bıldmnıştır . ·aca~ız. Biz bu gemilerimizi bomba, 
kaııunlarımıztn yan~ııd~. fevkalade mıly.oıı fr:mklı~ ı,.tıkrnz pıoje ini ıgtına~ etmıJerdı~-. Diş Tabibi torpil ve topla korumıya karar vermiş 
zamanlarda dcta bır tıcarct 1rn. u u tatb~~ etmektedır. İngılız iyyarelen Trt<blu", Bingazi bulunnvoruz. ı 
kurarak vatıı ı<la ı o~nn muhlekırle- Vı ı, 27 ( .. } - Iarc,al Peten v Pulermoya hiicuın etmişJerdiJ'. Cevad Dağlı Ne...York 27 (A A) _ Hamilton 
re karşı daha ağır mileyyideleri ih· ve Amiral Dıır!un ) arın fuarın açılış Bir layya~·e dii~ürülmıiştıir. Iecbu- Rodney fai~Jerinde ·iki destroyer c1:~ 
:tiva eden kan unlara ihti ·aç v-.ırd ır. mera iminde bulunmak ü:Gere im ak· ri iniş yapan d iğer bir tayyarenin mü· Il inci Beyler sokak J:·o. Gri n ize indirilmiştir. Bu gemiler 16 ilk-

şam L!yone hareket edeceklerdir. rettebutı etiir edilmi~tir. TELEFON: .. o55 iimm 940 da tezıaha kormuvtu. 
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