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r NÜSHASI HER YERDE ( 5 ) KURUŞTUR 
PAZAR 

30 
2 nci Teşrin 

1941 
31 iNCi YIL 

Sah ıbı ve Ba~muh arrirı 
Haydar RüıtÜ ÖKTEM 

Umumi Neşriyat l\l il dürü 
Hamdi ~-ü~.!;!!! ~ANÇAR 

İdare Yer': 2 ıııcı Beyler Sokak 
Tlg: Anadolu - İzmir. Ti~: 2776 

Anadolu Ma~~~~~da. Baaılmıştır. 

Basvekil Dr. R. SaYdanı 
, J 

8718 

Abone: S0 nelik 1 l, 6 Aylık 8. 
Yabancı :\!eınleketlere271iradır 

Merıin , 29 ( Hususi muhabirimiz· 
de n ) - Haber aldığımıza göre bir 
a y müdde tle izin a lan ve hali bura
da bulunan Başvekil Dr, Refik Say· 
d a m, 17 ilkkanunda Ankaraya dö • 
nere k vazifeı in e başlıyacaktır. 

No. Günü-g~çıniş nü,halar 2;; kueu~tur Her gün sabahları <ıİzmir» de çıkar siyasi gazetedir. 
--~~~~_;_~~~~~~~~~~..:....~~~~~~__:;::.....~~~~~~~~·--~~..;....~-=-~~~~~~~~~.:.-~~~~~~~~~~~~~~--! 

Gece Platin vapurunun baş 
anbarında da yangın çıktı 

- - - ---- ····-------
Dün 2emi yüzdürülmüş iken 2ece tekrar 

tehlikeli bir durum hasıl olmuştur 

Amerikan -Ja
pon gerginliii 

arttı 

1 

Yangın anbar kaoakları kaoandıktan (sonra ha
ber ahnnıı~ ve bütün gayretlere ı·ağnıen sabaha 

kadar sön<lürülenıenıi~tir 

.. 
• 

nıili:ıı motorize kuvvetleri faaliyette 

• 

• 

Batı çölünde ki mu ha re b,.lerde büyük rol oynıyan İ ngil iz topçuları 

Almanlara_ göre _ 
Volokolansk 

zaptedildi 

- Dt"vamı 2 nci Sahifede -

Yeni tip bir 
• 

mayın 

r· .. Eiat'~ ..... cöıürıci0 .... 11 
: .1 1111111 ....................... 1 ............... iti 1f111: 

Sovyetlere göre 
Tank muhare
beleri fasılasız 
devanı edi~~r

Ingiliz kuvvetleri Ciyalo 
vahasında toplanıyorlar 

iki taraf ta esir ve ga-~ 
nimet f er aldıklarını 

bildiriyorlar 

Almanlar bazı 
yerlerde püs

kürtüldü 
Alnı an zayiatı f evkal

ade ağırdır 
}foskorn. 29 (A. A.) - Bu >ııb.ıhki 

Sovret td.ıliği : 
Dün gece kıtıı!urımız, bütün ceple 

boyunca dü~mnnla çarpışmı~lardır. 
~Jo,korn, 2!l (A.A.) - Dün gl'Ceki 

So\'YN resmi teLliği: 
2!J 8ontesrin<le Almnnlıwııı 39 t:ır

yn ı·e.<i clüsürülmüştür. Bizim kayıbı
mız ı :ı tı~)-yrııcdir. 28 sonte~riııcle 
il!oskurn yakınlarıııdıı clüşmıınııı 19 
tnr.rare:;i dli~lirüln1ü:o;tür. 

l\!oskova, 2!l (A.A:) - Prııvdaııın 
• b'r muhııbıri diiıı me0rkez cephesinde-
ki rnzinti ~öyle bildiırniştir: · 

1 • ~losko\·:ı cephesi , Almanlıırııı rnu
azzmn h1r mezbahası olmuştur. Arazi 
don ytizündeıı seı ıleştiği için Almnn 
zıı·hlı bırt:kleri w nıoto,ikletlE>ri daha 
kolaylıkla hareket etmektediırlor. Dü~
manın en büyük tec~mmiıleri sırıısi\'le 
hükümet merkezinin şimal b1tısı , ·Pİ· 
mal w eeııulıunda olan Volokolan.<k. 
Klin ' Kollınog0st• bıılmaktacl ır. 

- Devamı 4 iincü ıahifede -

Manş denizinde 
bir muharebe 

oluyor 



Sahife 2 (ANADOLU) Ju lkiııc:ı Ttş-riıı 11141 PAZAJ~ 

Günün meselesı ALMANLARA GORE 
_ Ba$ tarafı 1. inci sayfada - -Baı tarafı 1 inci aahifede -

dahi keserek milli müdafaayı takviye diriyor: 

Gece Platin vapurunun 
baş anbarında da yangın 

çıktı 

(Şehi'r ve Memleket Haberl!ri) ll1_B_o_ır_s_a_I 
ÜZÜl\l 

için devlete para yard.~ı. yap~n. ~u Alman ku\·\·etl'.!t'i \·olokobınskı :ıl· 
:nsanlarda vatan sevgısınm, mıllı ız- mışlardır. - Ba• tarafı 1. inci sayfada - San'at okulları için 

arsalar tesbit edildi 

K. S: K. S. 

zeti nefsin yüksek özünü takdirle gör Ilerlin, 29 (A.A.) - Salahiyetli 
136Şükrii Ogur 

118507 
46 54 

hf·ıı b .. · ıı · ı Tahmin edildıirine göre yangın, <ın-mek mevkiindeyiz. m:ı ı e~·ce asın mumessı erme nı .,, 
k 1. t · aksa.· m .ı·apılan bet.·anatta :Moskovanın banbki kükürtlerin tahliyesi için geç Harp dışında i ıveçte ve svıçre· ,, 

dü halkın hükümetlerine yaptığı Ru~ya iç:n son derece elveri~li bir mü- vakt(' kadar çalısan amele paydos \'UP· 
~ k 1 k ı k · J ı v 1--·J'rt'J · t' tıktım .~onrn anb:ır kaı>akları y~rleri-yardıınlar bile bir çok memle et er· na ·a c mer ezı o < ugu w ı ı mış ıı·. . .. 

de vatandaşa parmak ısırtacak dere· )fo,.;kova. Ru,.; müııakııle hatlarının or- ne yerkştırılırkeıı torbalaıı-dan aııb~ır 
d tasında bir örüm~k durumunda bu- kapağı üzerine dökülen kükürtlerm 

cede yüksek hamiyet ve yur ae~er- k . d l d 
lik örnekleri yaratmaktadır. Luks Junmakta<lır. Fakat sinı_\;i bakımdan d:ı luz:i · neticesın e ateş :ı masın an ve 
hatta müreffeh bir hayat ıöyle dur· i\Ioskova, bu ağın ortasında gene bi.r sıçrıyan kınlcımlarııı kükürt torb:ıla
sun yiyeceklerini ölmiyecek kadar örümcek gibi yerleı-ımi* bulunuyoı·. rıııdun birini yukm:ısıııda~ çı~.n~~:-ıtı·~:-

Bu arsalar üzerine bir yapı usta okulu ve birer de 
Kız - Erkek San'at okulu kurulacak 

11864:1 

7 
8 
u 

10 
1 1 

No. 

RAZAKI kü~ük miktarlara indirmiş, eski giy- Eğer bura.~ı düşecek ve yahud her ta- . ~n~ardaıı dum31~ çtkhgı. gorulmus, Yüksek teknık okulları projec;ine lte:-.bil edilerek arazinin ,atın alınma· 
meyi göze aldırmış milyonlarca me· raftıın 5arılacak olursa çok büyük bir bmncı kaptaı~ Halı! brahım m1b~:a d· h'J !arak tzm' .. d ·n.. edilecek sı yoluna gidilecektir. İstimlılk isi <le lfl İııhi,:ırlar ;;4 
deni adam bulunduğu ibretle hatır. :iya;;i \\' a,;keri bir muvaffakıyot PJde k~~anık c;eketını c;ık~ı·mı~. y3nan i\U· ~ı ı o' ' ı. e ı .~·ı.. b'. . iyine hıı koml:-ı\'011 rnrafınd:ın {rıtac SİYAH 
!anmak lazımdır. Ve bunlar unutma· dilmi~ olacaktı·. kur~. to;.bas:nın üzerıne alarak. yaııqı. bır yapı usta okulıyle ?uyuk n eı .- c,dilecektir . fl2 lnhkdur ida. 3:~ 
malı ki mü~takil kalmakta devam Sovy t hükfiıııetiııi'ıı bütün Rus:. a} ı ııı ,;onclt~rmıye calışmı:ı, muvaffak 1)1.a- kek san'at okulu W' bır akşam kız Bergam~da imsa t'clilecek akşam iNCiR 

35 50 

edebilmek kaygu ve gayesiyle yapıl· i\Ioskovanın miidafaasına çağırdığıııa m:ımıı:, yukarıdan muşamba istenıı~. san'at okulu binaları icin lazım olan kız ,,·ın'at okulu ile Ödemişte inşa e· 7!!4 Ç. M. H. Nazlı 
maktadu·. bakarak Rusların cl1 ba.-:; sehiderine ~uşa.~ba.ile yanan kükürt torb~~ları.111 ars•J)ar Yili11·etce avrıl~ıştır. Her bi· dilecek san'at okulu it;in de münasip 106 C. İnhisarlar 

Biz, milli i..&tiklal ve hay&iyet de • büyük bir öıwm verdıkleri netict>.;ine ortmu':! ... ia~?t gene yangıııı 80~'.~uı:: na 'icin iste;ıile~ a;s:ı veya a!·azi 60· ar~alar uyrılmı~ ve vilfıyete hu hu - 30 Ç, Rifat Baron 
\·nı"llır mek mumkıın olamamıstır. Bıı ııkı 80 '·: t k d' '1 h . . . sa ·tı t 1• t 1 · t' B 1 '>8 (' B Pahmho nen milli hakimiyet mefhumunu yer " · . . . ' . d uın me re ·are ır . ..,e rm ınıaı ·' · s s a ma uma ge mıs ır. u arsa ar - ,. · ' 

1 d . . Beı·lı'n •><ı ( • • ı A-ık<>ri k~tY· kaptan vetısen ıkı tayfa tarafın an h d b d · · e" 0 b' k · · ı·-· d d' ' ---
yüzünde ilk d,.fa kıymet en .. ır~ • ~· "'·'"'· - · - ' · · t asın ·ı u ka ar genıs arazı ın • · nar ın metre ar" genıs ıgın e ı" 

ı k b h naklardaıı V. '. U . .re bild'.rildiğine boğucu dum<,tn içinden gü~ ~~dle _kur .'1- ct.ıd. ol,ma-dıg'ı ı'cı·n a· r.s" ten1ini is.·iyle Menemc'n "e Tı'ı•~ ~kaz,al!1~11ndan da.. 958 ye.kim 
olan büyük millet 0 ara ugun, ıç .. , b . .. l • ·d, '"'OYYet k r,.;ı rılmı:tır 1nngııı h-ıberı uzcı:me ıt. . . • ' u .. b · • " · : · · k k." 
bir sahada bu yaşayış ve fedakarlık g?.ı ' u "<~il gun e~ ~ 0 -. :

1 
· • • • •• • . • • , . ~ • ve ıstımlaklerle meşgul olm:ık uzere uguıılerde mektepler ıçm aı·saların !>0850 dün ·ü ye un 

.. ınırına gelmi~ değildir. Fakat dünya hucuml~rı So\'yetlerı ın~<L11 \e malze- f..u~ ı.. <leı hal ~ enı tedbı;Ieı al.mı~ .. '.'~ı maarif müdü~·ü Resid Tarukçıoğlu - tefrik edildiği hakkında CeYap bek- --~ 
.. • mece agır kayıplara ug-ratan Alır.an b.nııı her tnrafını ınu:;;,ımbal,lrla oıt- . · ·r-· d b'. \ ·.. tc~kil leıımekt d'. !>1808 l. vekuıı 

ahvalini ve yarınların gizlediği hın müdahalesi kar:-;ısında akim kalmıştır. müı~, .rnngını ~öndürmek için bazı le~- n~~ 1 .e.~~ ıg~ f~ ~ o_mı~s~n ·i id\re :\la· .·~ •ı. .. d .... R 'd T . k - · ZAHİRE 
bir ihtimali gözönüne getirerek cid· n" ·ı· 29 (A. A) - ŞimdiYe kadar birlc;ı· almıstır. Garetemizin basıldıgı e ı .m ı ı;; ır .. ~. er. ar "e us_u::. '.. , ' .m mu unı esı arn. çıog- ?O toıı bakl•ı 
di hesaplar yapmak mecburiyetinde ıx:ı ın. · · · · . . . varıdat mt\durler:ıvle beledn:e nıu - .u, Bergama orta okulunu teftıs <'t - - ' 

bu
lundug'umuzu Vf" bu hesapları yap- :ılınan h:tbrxlere göre. Sovy~tler 28 .ı~rı ~u :-na k<ı;<lar yaıırrııı h:ıfıf hafıf el('\ :ını hendi:i san'at mektebi ve Ücur;)t li- nıi~tiı·. Civar ka~·1 ve köylerden. orta 325 Ç. ak dal'I 

te >lrı'n<l · hanı ınuharcbclerınde ve:;·ııı· etnıd..tNlır ' b k 1" l k dn ı mak zamanının gelmiş olduğunun ·. (! ~.' .• ' , • • • • :.. • sesi müdürleı:indeıı teşkil olunan u o ula gelen, fakat yatacak J' rleri u 
011 a ' ı· 

takdir edilmesi lazımgeldiğini 1srar· suretl~~·J.e ~,! tan:ın. ka)J>_etm;~ler<l... 000 komL<;yon dün şehrin muhtelü yerle- buluıımıyan elli kadar talebe icin ya- 2·16 Ç. Susam 

1 
.. 

1 
k · t · fkrlııı. 29 (A.A.) - Kurelı CE•phe· '-lanı·.,~a<la tohun1Juk t.e' , ,_ rincle tetkı'kat ,·apaı"lk ınu"ııasiıJ ur- üıkhane 'ıtlı'h·ız eclı'lmek üzere biı· bi 90 ton :.;u:;aııı 

17 25 19 
15 25 15 5') 
15 50 15 (){) 
l 7 50 17 5-1) 

50 
50 

ıa 
14 75 
14 75 
52 50 
52 !iO 

a soy eme ıa erız. · d F' k t· J· ·on gilnlerd ld k Lf <>< ' · ·' ' ' '· ' • • 
Aklı ersin ermesin., bir takımları· sın (' _ın .1 • 1:ırı :; . .. e 0 11 • -a ve ·ır:ızi ar·ı"tırmıştı" 'S'eticede na teda··ik oltmac·ıktır Kaza ka\· • C1ı0Ct---

ç·ı mi.ihını b}r So\'\"Ct e::;kılını r.evirm;.,_ • ı . . ' '" . . . k . k '. . ' . . . s· . . k ~ nın kendini emin ve memleketi tehli· ' . . • ' . . · Zlatı tamam anıyor yapı u,;ta okuluyla erkek s:ın at .f! U· n:ı·ı amJıgı, bu bınayı tenıın edecek- lr ıŞCl lZ parffia.a;lnl 
kelerden masun saymak gafletine düş lcrdıı kh 1 ·~ \. A . . . .. .. . .. . _. lıı binaları icin Şehidler mevkıın~c ttr. Gezici ba~öğ'l'etmeıılerin faali -
tüklerini görmek cidden hazindir. Sto. o.m, j' \~ .. :> -. Almnıı ~ 1: }farıı."a zıraat mudurünuıı verdı.gı Umurbev mahalleı;inde 130 • 1.10 bm yetleri!ıi t:ıuzim eden \'e köy okulla- makineye kaptırdı 
Çünkü görünen odur ki, başka mem- du:-ıu, a·dkı·n~ a~.ırı;: ol~~etlerı r.eı!~r ~~ - malumata gör~. l\lanbay:ı muhtel~f metı·t> k;ıre arazi ayrılmıstır. Bu a:-a- rı binalarıııın ikmal i:;lerini tetkik llıılkapm:ırda iptik fabrikasında 

'b b 1 k ııc alnı.ı t,ı, ,.,o\\ et er de cncrıı Ye cc· •·eı·leı·den ı r-oo ton tohıımluk bu •r - · • t ı · 1 .. .. ı .. t" Bıı e\·ıı·,. · .. , .. "· h ·· · leketlerde olduğu gı i u meme e- .. :\f k , •. . . , · • . · . . 'J .. .. ". zı, ııışaa :ı e verış i goru mus ur. .. . en maaı·ır mııc uru. se rımıze çalısan Ali kızı :n ya~ıııda Emin<>. 

tın. halkı da, kafa ve ı'z'an birlig-iyle, "'.ır tl.e . o~ ma) ı mıtdaf,ı.ı etmck.c- d.n.r vcrılmış '°<'. bt.ıtu. n li:azalarda te~- a rnzinin ~·:ıhiıı \'e ~.·.·ıgiller; talı kik \'~ donmü,,.tfü·. d leı h ' sol elini makineye kaptır-mı~ VP kii • 
bu harbin nerelere varıp nelere ka11· ır · . . . . zıat ikmal edılmıştı~', Toprak nı:ı • • ooo-----dettıg .. ini dü~ünerek hazırlıklı olmak • )-lo;;kov:! banlıyusuııa gırdıkç.e, ~- sull!'ri ofisi 1zmir depolarından 500 . çük pnrnıağ'ı kopmuştur. 

y 1 k hirlt•I' geııı~ledıkce vaziyet, Almanla-r ton tohumluk daha Mani.-;ava giiıı. Vera· ta"sı·ıatıoda ihtikar uapao ko" mu" rno· <>O • ~~:~:~Y~~~ı:id::ıı!<ç:ı-a~~:~. k:rı;:;a için zor11~rı!ıh:ı~t1 ~dır. A~nıanlar, Tul:viu cic~ilmesi muvafık göri.ilmÜs, cmıı 1 lr U 1I{arakol t~kumandanıı;a '. 
bulunmaktadır. mar~:ıa . ı aı of demıryolu boyunc~ gelmi:?, bunların ı;evki için d<> hazır- k 

İşte bundan dolayıdır ki Cumhuri· ~.o k:Iometr: kadar gt..oçJ?1 '. .s, Otta ııehrı lıkl-ar yapılmı.ştu·. Manisa merkl'z görülen f azıaıı uakaıaıdı rüşvet teklif etmİ~ 
· f b uzt•rındc Rıyazaııı !l'crı<l'! bırukımıı- k:ızaı;ındaki mü;ıtah,iJlere h~nUz to- Ödemisw Kiraz nahi ... ·esind{~ Pa -

yet hükumetınin taıarru onoaunu ı:u <lLt'. htımluk tn\·z,· oltııım,nmı~tı.•·. ı· zn1ir • . . ....,. " 
1 k • ı b" ;., olarak mütalea et- ' " ~ zar 'veriıHle dolaşan Ali Basoirlunıın 

yanız arı ır -r Bu .~ uretle Aln. ıanbı-, ~loskova - K:ı- deıı rröııderı'Jece.k tohumlııklardan S h. .h J , .. meğe dü,memeniz temennisini bilhas- G 1 Ot- ,., Altı a)·hk tahsilatta ge- .... e ır ı tivacı için VUJJI- üzerinde bir nagand tabanca ve 7 

18 
ortay~ atmak dileğindeyim. Biz, bu ;ı~ıı ·.. ra . mıı·yolunu tehlikeye dü- merkez kaza cifkileri istifadP ede· l k ~ . · mermi bulunmu.~tur. Karakokı götü· 

h b. h ı ~urnıuslerdır. Almanl:ır, Klin mınta· c~klerdir. . . çen senC\'e nazaı·a n ~00 an e n1ekler1 dısarı s·a- riilen .' lı' Bas.·og· ıiı. hakkında muame-
•eyirciı1i olduğumuz ar ın, sa .ıs a ka:<ı~ıda 2000 t.aııkı hareki:'te ge<;irmi<:· ' " 
rm maddi manevi varhklarını mıllet INdır. Çok ~iddetli tank muh~ırdr~!e- 000 • • hı'n Jı"r~l art1s: ''c'ırdır tan bir f . I· t t ld le yapılnıama"ı maksadiyle karakol 

l k t · d seferber ettire- S .. bl. · - . ırıncı ( el ll l1 l1 komutanı Ali Karataş onba~IY".1 be"' 
::;;:re:e~e ei:1;;~u~ç olduğu kana- ;;\ı~t;ıı~ ~~~~}~~a<lır. K:ıı'i ııetice henüz ... U ı~e ıçmış lira .rüsvet teklü ctmi!ı ve her iki su· 
atiyle vatandaşın tasarruf bonosuna K ıli' · b"J ·. 

1 
b' k" h Bavr:ıklıda ~ ızanı sokagıııda Sa- H u;;ıısi muhaseıJe müdürlüğü, muh- E~~·efP<t~ada Çukurce~me mevki:n- <"Pndaıı' dolayı adliye\·~ ,.;evkolunmu,;· 

daha çok kıymet vermesi isteginde· '. nııı 0 gcsıııc e ır ·oı d:ı a mi kİzı 20 V'.ı,;ında }luazzer, ilaç telif vergiler bıhsilatımı büyiik ehı:m· el<! komuı-cu Mu,;tafa oğlu Sük:yman, tur. 
yi:z:. o kadar ki vatan ve iati'slal için Rıı~~~~h~~~fıııdan alııımıstır. .. . ; ) <dne yanJ{şlıkl:ı bir miktar ,.;Ublinw nıi.ı·~t vernwkleıEr. Tı.yiıı edilmiş 0la11 ııarht~l~ ~n ))ara fazlasına kömü,r c.a.ta. 
göze aldıracağı fedakarlıklara hu· Fran,;ız ai:ı;ı.·~~il~11:t~r:- .:\lustakl içmi~ .ve ha;;tahaneye k:ılclırılar:ık tahsilclarlarhı: mükelleflcri11 borclal'I. rak Mıllı korunma kanununa :ıykırı 
dud bulunmıyan Türk milleti, daha :\f ·ko\: h . <l Al 

1 
k teda\'I altına alınmrntıı-. ev, m:lğ;ıza w cliikkiinlarından tahsil hareket Pttiğinden tutulnıuRhır. · 

kuvvetli bir milli müdafaa yaratmak • os ~ cC'p t' 111 e nıan >as ·ısı l·rlilmektediı" Bu sebeble vergi tah;;i· Kcret{ıler caddesinde f'lrincı }leh· 

-.--o-

Sakarva okulunun 
eğlentisi 

. . . . be ıı· ·ı luk değil artmı~ıı nziyor. Almaıı bru:kuma il· Oda ı·ntı.ha batı ), .. ıtıııda rre".erı s.·eılC\'(' lla''!\l':tll fazlalık nıf'd okl.u Mahmlt<.I, l\"eı11.·ı)p,·ış,·1 J','lZ"-
ıçın, Y •• ırmı. ş e ı mı yon ları'· danlıgv ı ik i kesime .veni kun·etlP.r gc· • "' ' ' · "· · " 
be 1 1 k t . f bo o_ .. "! · b ı t sının Sıııaııcıhr k" .. d Al' -ı .'akar,·:ı okulu hima"" t •1'kilatı, f:ı· 

ş yuz mı yon u a.arru n ha tirnıis.tir. r.u. \,·a za.\.·ıf noktayı vey;ı goru mıye a* amı'< ır. · , . , ·oyun en ı og u , , . 
t d · - hrinıiı. Ticaıet \'e Sanayi od:ı~ı Alt ık · t h ·ı· t ı·\'e v Ahnıedı> 6~ kılo k k l ~ t · kir c.ocuklar menfaatine önümüz<iı;ıkl na seve seve para ya ırmayı a t.Rl·vi\'C kıwv;;tl •r ·ıht·ak ,. 01 · 11 \'ül ini . . . • . • ı ayı vergı a sı a ı, ına ı. . . · . (.• me ·:<at ıgı ve znın· 

. d'd .. ld l bu yolda \ . ' • . . . ' . ıntıhıılıııtı iÇ ll Tıc.ard VPkaldiııce ko- >lllhıka olnrnk üı,cn• bir btı"Uk nıih on ıhtı.nıcına «.<! Pkmek.:c·ı ı', tP81'!'\','L ··a- Cumartesi f(Ünü .ıksamı lzmi..n:ılas sa· 
f!m ı en goze a ırma 1 ve . _ duğuııcl.:rndı.r. nıı·><~ı· c>l,•ıı·,·ık nıınt ... ka ı'ktı"ad tnt'ı-'t"ır\"ı - " ,. .. ~ •"' 

l l bd b l 1 d' .. ınanın \l 1 k ti · -~ • " liı·"'.'l lııılmtıs._ tuı·. BLı miktaı·, "CC."11 · "- "ı·ı·dıg' ı 'ıciıı \'nk"l·ı 1111 · Ad!;, c
0

\'n \" kınlarınd, bir cg'Tlenti tertip "tnı~<.!lir· 
ıarar a ta ,. e u unma ı , m:ııı ar. n,ıu.:ızzam u.v\.·e er. yıg- Knnı."I Tı'lkı'cı·og-ltı t,·ı"t.ıı edı'Jmı·s·ttı·. ·•' - ,., ,- '· . . "·" 'n "· .' . ~ ,.- 1 ..- ., ~ " • • 11 ' "ı·ni m"dd t fıı1cl•k' ·"rgı· t 0 h ·ı · ·t' · · Yİ blr gece !!"''irilmesi i"İlı haz.ır· dayım. . makt:ulırbr. \e cephe gerı:;ıııdekı ;mı-

000
· ~ '" · u e zar .ı ı '" " • rı mı~ ıı. ~~.., " 

d 1 h k ı · ·ı ·t .. ·k· .. ı · ı· t' ı d lıkla.r:ı devam edilmekt,,dı'r. 
Bence açık, belki e n~ı .? an a f: \'asal~ yolları çok f na olmakla bera- • • • sı a ıııa g-ore ı ·ı yuz )111 ıra ıız a ıı·. -·OQO ,-

kat od"!r ~i bu .. ~~rpte butun muva ber il~rliyorlar. Vııziyet, en ziyade l\luhtelıf tavın ye terfiler . . . Rir araba köprüden ZAB'l'TA n 
fnkıyetımız, butun vatandaşları~ ",'.e ~Io.~kova istikametinde tehlikelidir. · . . . Jkıncı J _.ısede talebe ye- l • 1. 1. l'U.IA 
vatıı:n~a~ların isteğine ~.yarak. h.uk~- Berlin, 29 (A.A.) - Afton Bladet l~ın~r .1'}~refpa~:ı. hu~tahaue:-:ı ~.a·~. • • • , - çaya yuvarla 11( 1 • '&eıme:=:' 
metunızın bu anlayışı hoyle bır ölç_~· gazcte .. ;i, Rusların siddetli taa.rruzh- ~e~ım.ı :cı bakterı~o~oı\D~. h Lt\d~ı lılerının toplantısı lzmı·ı .. , -bag··ıı 'f'ı•"·'lı ko"rüııd"ıı Çam- Yal<.'-n ye'l".e şahıdlık: . . 
de göıtermesi şartına kuvv.etlf' bag ı rından buh.~"'dı"•·oı· ··e dı·,·or kı· ·. -a mın. ın v_e mem e .. et.. as a. _anesı ""' Acil b d 'f t.af ...,Ju 

1 ·= ' • b kt J v '7 ht · E ()" t · lk' · k k ı· · ı ı k ı 1 .. · ·ı «ilmek ' ıye ınusın a -• us · a o,, bulunmaktadır . bu fedakar ıg·ı, tam l'ıı·Jn Alm.•nl·ı·I · "tt f'kl . . a · erıyo ogu r. ,,,u u .rgının ma- un ımııl' · ııcı <'re ıse,;ınce 1a- ı ne mevwne ar·ıba.c;ı\·e " 'ıı·ı . . · . 1. . ,, • ~ ~ .. r, .ı a a mu e ı · erııı;n 
1 

• 
1 

h . . . · · ' t' · il .. l :;enn va lan vere s:ıhıd k etmı:; v .. 
bir n;zam v"" intizamla yapmağa chyanılm· z h· rekef , k . k . k a~ arı 80 lırnya, mem eket hasta a· izbe velılen topl:ıııtı.~ı yapılnıı:;tll'. B~ı olan lbrı.hım o~lu Haı<aıı l c ıs,. ıc.ı z· b 1: .. • . • .. · · · . 

1 
•1 e\· 

mecburuz. iÇin' :;on ~;r g~yret ı.:~rfe~;·~rl~~.nl~- n.esi dahili~:e müteha~,;ı-ı Dr. Celal toplantıcla talebenin umumi gidisi. ro· köprihüııclen ge<·erkcn arabadan ınme. \~ .ıc,ı h.ıkkınd.a .. tanzım edı en n 
gili 

1 
Afrikad· n ·h. . - . d be 1 arkının maaşı 60 lırayu cıkarılmı~ cukla.rııı nıckt<>l><' muntazaman d(•\·aın- mis \'C nn,.;ııııı yola rıkan bir köpekt ıı r~ · a me"hud curumıer. ~anunun• 

1
, ':er: . k 'R '1•

1 
11 H'.re .ıgH ar ve birer derece terfi ~ttirilmiştir. J:ıııııııı temini \'t> ınes:ıileriııd~ıı .-ıeııe ürk'n b;ygir. kos:ııken aı·:ıbayı deyi:·· gore mahkemeye verılmı<ıt.r. 

er ındırır en us ur da tııarnızbr '<l· T ı· k"lt . · 193" . 1 . 1 t ' 1 1 b'l · . t· , · ı bulun::ın JI Camları kırmış· 
Pı\·orl:ır. :\laamafih Saı·k cephe,;in.de· ıp a u esınm ;.ı sene:ıı m:zun~ .~onum a müs >et ne ıce <:r a ın:ı ı ~es ı mı~ ,,·. Ar:ı,ı.:ı iizel'llH e • ' :ı- . ·. . .· , Siir 

• ., !-arın la ı :\Iehmed Re..:<>d Esr"tpa"~ hususııııch alınması !!erekı>n tedbırleı· ~an "etı·~.· ko"ı1ı·ı"ı korknluguııclaıı dere • DolaplLkL.1 ~ u m,ıh.ıl.le::.ınde \ :ı. 
ki Ru;; tecrlibel':'ri, bir Jıeti<:e verme- h' t lh 1 

• • • t 1 - ,;.. · .. " •1 ·~· - 1 
· ·'• k 1 !ı h b H an 

~ ~-000----

Şakir Hazim ERGÖKMEN 

Askeri Va,.J•yet · t'. Cenupta p k t· ı,. a ... a anesı asıs an ıgına tayın o un- üzerinde görü'!me.lerde btıluııulmu~tu:·.;ic;iııe dü~mii~ ve :;;ol bacııi{ı ·ırılmıstır.ıog u ·> ll':~. ~m, s2 ep~~z ~·ere. n.~ .• 
--~ mı;ı ııı. . \US mu an:me ı .ı· t Yardir;.>k.tör )L ÖzbPk t<ırnt'ıııclan hu. Yaralı arabacı. h:l~tahaneye kalclırıl· kızı ~R } ,t,cında Sanı.ı enın evıne w 

rl ılı.rk~.11 -~ıer~ez 1 ceph$~sind~e, 1de kU\'V~t· mu~ ~~~at memurları arasında mlinaseb:tle verilen konferans alaka 1 mı;;tı r. :ırnız l•dcr.,k camlarını kırmı~ır. 
-Baş tarafı 1 inci sahifede - erımız ı er ı~ or ar. ım ı ., oskorn ıs- B . t .. d 1 . t ili' clinhımistiı. Okul idarelerinin ta-l . -000 Çuval çalmı': . 

tihkaml.'.\rıııa kıırs.ı soıı taarruz hazır· _odrn.ova .. zd·~:a~ Cmlı~caKc c_, 1ısl\aI~y~· · Al k 1 h' 1 l k \'ili' cla!ı \'lll'm:ık .;ur<"ti~·le muhari'belerc hnıYor. nu ı ·:.ue mu uru a ıp aJa ı anı- le.lıt> \'elilerivle bu sekildeki tema~la- · l J sanca. La 11 ıs:ır 3 ~ rn ım e 
iştırak ed('n Rostot .h~lkına kar><.ı , H.erlin . ·., ı;a asma fidanlığı idare miidürliiğli· rınd~tıı iyi ı~eticrlt·r ':ılınacağı mııhak- Halkevın< e <Onser dP :ını ~· Jp .Ali oi\'lu }fehmed, iki hııf 
ıniisellcme t ~dbi~Jerını amamuz. bıl' . . .' 29 (A.A.) - D. ~. R. •L.l·U· B 1 k . . . t "d" .. T· h; kaktıı·. • İzını·r Ilalkc\·inde bu aks,·ını --.·,·ı,·ıt Çtı\'alı belınc• ,.;a!'arak çaldığı ı;ınuiıı 

. . . . k . ,. "'·h . a·. :{l bıldı.rıyor: ne, a ı esır zu-a~ mu u!u u s.n - ·' t t 1 st 
~ıırett.e t,übık etme ıc;ııı ~e . rııı m, Volok 

1 
• • • • , 

1 
Erdem Bornova zıraat mücadele i!;- ooo 20 d{' müzik kolu tar!lfından bh kon- ıı u nıu .. ur. 

h·ıllelerin; tahliye etmektedırleı·. o ıınsk ~ı-hrı Ru~l.ırdaıı a.111- ta. ·o . t 11 . . S b . B k . l •.··»ı· \'e ı·ı'Incektir. Kahvehanede silah atmışlar: 
, ·-· .. , . , ·ı·ıı mıstır. .s) nuzı)'ua mua ımı arı e ç.- ~! t. n1a,·ıs· .. ·1ı·1 ·'-' , tk· l Y ·-' dd ı·ı Tehlıgcl(' go-,terıleıı ı:;~bepleı !erin maası otuz lirava çıkarılmıstır. ı e ım .. 000 ·ıe,·sme ikte u..;ufd,-ue ca es ı · 

Rogtofun tahli~cs~ıH!e tcsm olm.a ." GJ. Sı'korskı· K •b• f He~ap müteh~uıılığı . )[Utekaid, .vetim \'C dullara aid üc İki köy Berganıaya bağlandı de Garirı oğlu Yusufun k:ıhvl'.'han~· 
1" ı ıl p ordu! ııı uı ı.şe· te b -ı K Ö .-<inr!e ilah atılmıs.· ve yapılan tahk1

• mıs...;:ı c" fü;ı anı · ct•nıı ' Yi\k,;ek iktı!>ad ve ticaret mektebi avlık maaslar birinci kiınunun :1 ün- :\Ianisaya ag ı apukaya \'e · 
kun.ı:ındanı mııre. a~ Timoçenkoııun .• Kuibişd, 29 (A.A.) - Polonya hü· mezunlarından Sadık Özerdim, 100 cÜ günii dağ;lmağıı başlanacaktır. mcrli köylerinin Bergama kaza~ın~ katta . .,ihiht }luharrem oğlu gar..oıı 
:ekız ?"un e\'\'el mühım ~uvvetlerle Kumeti ba'!wkili ve ba~kumandanı ge- lira ücretin defterdarlık hesap mü - Bu sebeple defterdarlık muhasebe bağlaıımal~r~. Dahiliye Vekaletiııre Hii.~eyin ve kahveci Yusufun attık: 
Rosto1un hrfü:{ına yaptıgı taarruz· ııer~I Sikorski, tayynr-:? ile Kuibiııefe tehas..~ıs muavinliğine tayin edilmi~ • müdiirlügvü, muas. bordrolarını hazır· muvafık gorulmü;-;.·, bu husustaki c - lnrı tcshit edilmi~. her ikisi rll' adlı· 
1 ı " · yeye \'ertlmistir. · 
arc ıı·. , .. . gelmi~tir. tir. )attırmıştır. mir \'ilayete gclmi~tir. 
Sanrldıgına got•\.\ ınarcsal Tımo- ----·------ ____ ___...... 

l'cııko, Donetz havzasıııdıİ mühim 22 S:ıbahı, kötü bir gece geçirdikten! -'"""" NAPOLYON Ordtılannın"'""'"'""""'""""""""""'~ :-ııta;·ı teda!·ikte gü.çlüğı! uğramazlıw... Y':'.r~~aş; b 11 
İıir t-aarruı kuYveti hazırlı ·arak Al- ,;onr·ı yola çıkıldı. Az :-ıoın·a don çözlil- ! ~ Kaclıncagız, rnktim vursa anlafacnk .. Kuçuk. ~al !erden kış korkusııP. 
man ordulurıııa hlieum etıni tir. dü ve ~:talık bir çamur de!1·ası halini i MOSKOVA BOZGUNU E d:ıhu .~o.~ ~.cYIPri olrlujhınu ;;öyledi.. F"a- sokmek ıatryoruz. ~en de yardım eı 

Hıldbele.in ;ııki;mfına göre bu aldı. Ögleden ı>vvel Toloçıne vnrdık. : : kat ~ozunu kesip sordum: Çocuk eıHrgeme kurumu 
kuwi'tlPı· nılih:nı nnn·affak1yctll'r clı~ İmparator ge ceyi burada geçirmişti. ~ J - Sen ~öyle bakalım; yalnız mı· Genel merkezi 
elcle etmi !erdir. Kasabanın öbür kenanna çıktığımız ' 11

""' .. """""""
1
""'""'"'"""'"'""""""""""""""

1
""""

11111
"

1
""'"""'"""' i;ııı, kimli:' berılbersiıı ?.. ----·--------~ 

• u halde Almanlar. Ro.st~f !:ölge- r.aman cDur !ı> ,.mı·i \'.eril?~· Yokııı s·a· YAZAN: Napolyonun Perde çEVIRENc Şakir Hazmı .. Kadın huydudhırın kendisini alıp Teşekkür 
"!inde tanı bi•· muvaffa k_ıYt'tsızlıge uğ ğında ı;ok sık bw yana~ık nızamda dur- ÇaVUJU Burırinyon Ereökmen • gotürdükleri günden biı· gün PV\'?l, ramış vp ıtrı::<tofu ta hl 'Yl'Yt' mı>cbur ı duk; diğer kıtalar da dur muştular. - 42 - kocasının vurularak öldiiğürıü, hele :\Iurnff.ııkıyetle yaptığı amdiyat il<' 
kalmı~lardır. Anlaşılan geride kalan kıtalaı-ın hep. esirleri önlerine katarak gerı çekildik- zelce dö\·mü~ler. Kadııı nihııyet taz,Yık :imdi t:ıınanıeıı kimse. iz olduğuıııı hayatımı kurUıran Operfttör Asil ){ı.ı~· 

Alm~ınların bul'nda ıııalzı•nıp . ,.e ııiniıı b:r aray:ı g tirilme<ıi iı;teni- lu,rini görmekte gecikmedim. F:tk:ıt altında, ~uya yıkanuya razı olmu \'e kendisini him:ıyemc aldığını fakdird~ bil'e gö~terclikleri ihtimamdan do1Jl>
1 

esirler vcrmi~ olmaları da nıl'ht - yordu. .. . bunhnn, e.~:.-ıerin' az öteye emin bir elint> bir kova geçirerek ev<!_cn dı'!at·ı- bir in~:ınlık yapmış ol:ıcağımı söyledı .. Memleket hast.ahanfüi hey'et.ine, tel· 
mPldir. Bumda bekk.:;;iµ {!ururken höluk yere bıraktıktan sonra hemen geriye ya su aramıy!l ('.ıkmış .. Sagda sol~a. Bu yaşadığ-ımız ıınrtlar altında benin gır·ıf ın.ektııp wrn bizzat te!ır'f <'fit'" 

.\faamafih bu kazaıH:. JI ıı.~kon "Ubaylarından Serr:ırİs geldi; La.b- d?neeeklerinc -ıüphn yoktu .. Keııdi ken~ su değil, fakat kendini koruyacak 111· hiınayemin nasıl bir kıymPti olubil'.l- ' ' - . • ', · · " ı . fı.ıJI' 
eephl'.'sinclı>ki muharebelere te:-'ll' t• - be'yi bir ateşin keııarında kül pidesi clıme Kazakl:ırııı götürdüğü eııirler Ranlnr ararken, uzaktan . Kaz:ıklaırın ceğiııi düsüıım~dcn ricasını k:ıbul et- mck ıı uretıyle hatıı ımı sormak Jüt n 
riemez. Ancak •em~µ ccphe,,indc _A ~-ı~·apark0n gör?iiğün.ü,. derha.ı_ ~~lilğiine a~·nsıııd~ La~.be \'~ bizim torba da gi- geldiğini görmü~; h~yducllar~,. baş!~- tim .. Rum; yapmıya mecburdum; bun·. ~a -~ulumııılal'~l candan şlikranl~rııtı~-
munlarm batıya dogru hır cephe kııı- ıltı.hak etmesı emrını verdıgını, Lab- dıyor dıye -ıo.ylenıyc·rdum. rına gelecek tehlıkeyı haber wım0k ... ı- dan baf)ka, bölüğe bu kadınla gi<lec<.'-lıblagına rnva.%utunuzu kaymdlı g:rı: 
mıı:nuı intaç eclehiliı-. Ö) le anb~ılı- be d~m deırhal hareket edeceği ceY:ıbı Döndüm: ka'!abamn ortasıııa g idi- zin or:ıdan uzaklaşmıs. ·- .. ğ;m zaman ne diyeceklerini dii;ıünmi\'t' tPnizden rica f'ylerim. 
} or 'ki, Kafkasya, bir tt>hlike\'{' ma· aldıgım söyk·di. \'e bir nef~s aldıktan ğim zaman, etrafıma bakınarak bir ta- Az !;Onra Rusların oraya geldtgını, biJa li\znm görmemiştim. 1 J.Iülk'y ntifottişİ 
rız rleğildir. sonra, ~Fakat az ;ıonr:ı oraya Kazak- nıdık arnm:ık, ve bir türlü ümidim k"· iizerleıı:inde bulunan altın ve mücevher- • ., , , 1 ·, 

1 
e 

1 
, A~' 

Libyada: !arın hıı· h·ı.~kın yaptıklarını uzakt<ın silnıi) " il torbayı görebilmek için t.'lş- !Cl'i kurtarmak hıriyle hay<luclların - ARK.4,'il 1 Af, - !\!HAT ŞRSM 
Lib.\·a harek:"ıtı hakkında bugün g-ördüküni.i~ ı>özlerinı ilave etti. !arın v~' tümseklerin üstüne çıkarak Ruslarl:ı harp Httiklerini \'P neticede 

az habeı· gelmistiı·. ~fihver kunetle· Bıı sözl<•r bt'limi bükmüştü. Arlık dfat uir yanı gö1,etlcmiye ealnıtım .. Ru helak olduklarını anlattı .. Kadıncağız, 
ı·i MıRı~ huducluııllan ic;eri bir hucnın çantaya ve lcindekil~~ veda etm<>k 111- sırada gözüme bir kadın ililjti: bunu oralardan uzaklaşırken hem aırkasına 
yaptıktan · rnra önlennıi..~. 8ollum ve zım<lı .. Yiy,,cekleı· bir tarafa, fakat ~u, bir yerde görmilııtüın amma ıwrede'! .. bakınaruk haydudlarııı akibetleri11i 
Ehıclen ara ıııd:ı toplanan kuvvetler Fransaya vardığım zaman «Bunları Ben böyl'.! diişünürkt>n, sırtımda taşı- görmiye, hem de t~hlike<len kurtulmı
muhurt>bPyP icbaı· edilmi,.;ür. Dün öğ- ~~oskov~ıdan g:tirclim !o cliyf.' .övtin{'ce- dığım ayı ı~stiyl~ ?rclunun en ',tnnınu.n ya ç:ılışmı!) ... l~te ~k. iila muvaffak da ı1 leden sonı·a saat 15 ele ba~lıyan bu gım esyalara. \'da <'tınPk galı 1 ıa hana adamı oldugum ıçın, kadın ılk deta. olmuş!.. Fakat hakıkı kurtuluşa ordu
muhıırebelt-r henüz nPtıcf'lt•nnıemi~ . daha acı geliyordu! söze ba~lıyı.mık beni Smolern~kt." gör- nun en ileri kısmını te~kil eden impa,. 
t ;r, S~rrari.~'in söyled'.kleri benj olduk- dükünü söyl~·di. l~i derhal anlamı~tım; ratorun muhafız kıtaatı Krasnoe. l'İ-

}! ih·•er kll\\'l•tlıd, Tobnık reHıı. ca. inirlendirmişti. Hemen sUratle k().. soyguncu haydudların mahrenin.e rlüş- varma vardığı zamun kavuşmuş! .. 
bunda batıdan .ı!dıkları yPni ku\'\'et- yün giriş farnfına doğ'l'u gittim. Köy, tllğüın zaman, bana kaçmamı söyliycn :\Iahim~·a, bu h:ıydudlarm ordudan 
J('rlt- bir c ph · kuı mu~lar:a rfrı bu söz \'P emir dinlem:.ı·cn, intizam ve ni- ve k\ndisini ktwüırmıımı istiy~n ka- e\'\·el yer değiştirnv>k ·ıdetleridir. Or
kuvv tleriıı el inıh:ı edilN·eklı r i ::ıh zamdan tam.'lmen çıkmı:-ı perakende-- dmdı. duclaıı cvvf'I, ileri koııak yerine vanp 
ınin olunuyor. ini(• rlolmustu. Kadınııı haydudlnı·ın elinden kurtu- eıı iyi yerler .. yt"rlesirl~r; bunun için 
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PA UL J AOR iW. ELİS Sİ. IOR'iıı t('Jnsil ettiği 
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l'iyalo \'-aha·ıııda lıanık:1ı yapa.n Köyün öbür ucuna vardığım zaman, lu.şunun hikayesi uzun değildi; amma de uydurma subay elbiı;elerinden isti-
müttefik kunetlni hakkında da bir lıurul:mn ~ra.kendelerle dolu olduğu- cidden meraklı idi. Krasnoe'ye vardık.. fade etmesini güzel bilirkr. Ordu ora
haber yokt•ır. gu ku\'\·etleriıı. bu mı gördüm .. Etrafta dolaşan Kazak- !arı zaman, bu canavarlar kadfna ça- IM".a vardığı zaman soygunlarını yapar 
\aha üzerinde toplannıakw <Jlclııkla- la-ru e ir olmak için. az daha bekleme- maşırla.rını yıkamasını ıemretmişle!'; ve daha ilerideki konak yerine ordu-

&>ansları: 

2 r; ~ 
Macar Senfonisi 

MACARCA SÖZLÜ 

n tnhmin e<lil<'-bilir. l?ri lazım gelN:ekti.. Nitekim biraz Allahın en şiddetli soğuğunda böyle dan evvel varmak için erkence harekd 
(H dyo ııc"zcte inden) <.4Çl8'ıı vaqnç~, ~mı~l~nn aldıklar! ?ir i~i yapmak iı;temeyince, onu 8'Ü· ederler .. Zengindirler; istedikleri wı~ 

Cumurtcsi Pazar günleri 12.30 da ilave seans .. 
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Jıı lkinı:-ı Tcın-iıı J.~41 PAZAR 

Amerika -Japon ger
ginliği arttı 

lrigiltere ve Şin1ali 
Irlandaya taarruz 

h
. -Baş tarafı 1 inci aahifede - Londra. 2~ ( A.A ,\ 
ıınJeşliğini yazıyor. Jiği: 

Nevyork Taymis de diyor ki: Dün gece düşmaıı ıay.r •rpforı lıı 
. Japonyanın, bundan sonraki teşeb- gilterenin batısında ,·e cem: ıı batı."n 

~üs.ünün .'ÖZ değil, hareket olması bek- da ve Gal eyaletinin c " •ıulıuıııl:ı u:1-
ın nıJ~bili_r. Amerika, her türlü anla~- zı noktalara bombalar :ı tm•;;l:mlır. 

a ımkanıııı aramı~. fnknt buna mı.ı- Gnl eraletinde bir nokt·vla lı'lzı h:ı-
\'affak olamamıştır. •nı· v;rılır. Diğ~r \'Pl'l~ı·dc·' i h«a" ho 
Şimdi her iki faraf, hnrp uçurumu- fiftir. · 

nıın kenaırınn kadar gelmiştir. Kuru- ln~aıı kanpları yüks·•k d t·ı{ıldir. 
$U, ,Ya~ı.ııda Tokyoya d?.necektir. Do- Bir düşman' ta.r,1· ar~ ~ · t:ılırip cciilnıi ~ 
~ı :ıımı_ınnın artık_ muzkerl'.'lere. de . tir. Şimııli Trlandııya da bt:mlı:. l ar 
aın ıml<anı knlm.3:dıgı hakkındakı h:ı- atılmış"H da in,"<ın zayiatı h•ıkkıncla 

bert de gergınlıgın artmasına •ebep henüz malumat alınmamıştı ~ 
olmuştur. Cindeki Amerikan tebaası- __ ~ · 
~ı!l alınma.;ı için gönderilecek vapurun Uı'la S11lh Huh-ıık Molıhemcshı-
ilıı gün evvel hareket ~ebebi de bu ,ı~ı .. · •j . , , Dosyıı N o. 941 - l!l:l • «nsın verdiği haberd r. . . . . 

Tokyo, 29 (A.A.) - Yomburi Şinı- lzmırcle l\Iayll' Ardılı ve i\fndnm 
l>ıııı gazel.esi, j.aponyan.~n daha f~zl:ı Viktoryu t:ıraflarindan, Arditi \' e şürı•
taa~r~z .ve tehdıdler~ mu•~a?e e~uye- kaRI aleyhlerine ikame olunan izuleyi 
cejhnı, ıapon;anın sıya.etını ıe~bıt et-
ıtıi.~ buluııduı\'unu yazıyor ve diyor ki: şuyu davasının Urla Sulh Hukuk mah-

- Bizi, lıu ı;iy:ı.-<etimizden hiç bir kemeRinde derdesti rüiyyet mulıııkem~
taarruz ve .t.eh~id çevi~emez: Başvekil sinde mtıddeialevhimadan Ustu .. l· 
ııeneral Toıo, ıapon sıyasetıne aykırı . • . u '1• 
l~Ji!IC«"i kabul etmiyecektir. Ra1*ka, Snrııı:ı, Raşel'ın ely<>vnı ika-

Nişi-Nişi !';imhıın gazetesi, Pasifik- metgiıhlan meçhu l bulunduğu anln'11-
ı .. ,,tatukonun muhafazası hakkındaki • . . . ', 
Amerikan noktai nazarı değişmcdikç.e, dıgından huklannd.:ı lan~n teblıgnt ıc-
Aınerika, Çine yardım ettikç.e anlaş- rasın:ı k:ırar verilerek muhakeme• :; 
ıııa ~üm~ün olamıyMağ;nı y~zıyor. 12/ 9-11 tarihine mii"<tdif Cuma gliııü 

Dıırer ıapon gazetelerı d~. ıııponya-
~ı tutmak i:<tiven Amerikan tesebbüs- saat 10 na falık edilmiş olcluğunchıı 
lerini reddet~ektcdirkr. . mumaik•yhimanın vakti mezkiirda b:z-

Ş,ınghay, 29 (A.A.) - Bıızı haber- zat wya taraflurındaıı vekil kanuni 
!.<:re Jl'.Öl'e '.ııngçe nE'~ri ü7,,.~;inde~i bulundurmaları lüzumu, ahi takd:•·de 
Amerıkan fılosu, :\kınıhya gonclerıl- . • . 
llıek için geri alınacaktır. ~:klarında gıyap ~ararı wrıl.eceın ~e_b-

Nevyorktaki j{ıpon bankıılnrı, ~ubo- lıg makamına kaım olmak u1rre ılıın 
lerini kapı\·acak, valnız Yokah3ma o!tunır. 
lı..:ınkası açİk kalıı.ciıktır. 

Ş.~ngh:ıy, 29 (A.A.) - Amerikan 
1k>niz erlerinin sonuncuları da bııradttn IZM'R BELEDi VESiNDEN: 
ay,.·ılmıştır. Tecrübeli mü:;ahidler de A<:ı.•?P ve muhtaçlara dağıtılmak 
nikbin görünnvıktedirler. ilzeıre 50.00-0 mese ve pıııar kömürü 
. G<!rçi vaziyet gergindir. Japonyıı, yazı ı~J.eri müdlirlüğündeki ~artname.,i 
Ş:mdi Çinlt• uğra•maktudır. Japon veçhlle ııt;ık ek~illrne ile satın :ılıııacıık. 
llı3hfilleriM gör~ Amerika, Avrupa tır. Muhammen i>t'<lE'li 3626 lira, mu- . 
harbine giitik~.e sokulmu~-tur. A\'11,t- rnkk:ıt teminatı 272 Uradır. Taliplerin 
't:ılya merkezindeki tefsirler Londr.ı- teminatı İş haıık:ısın:ı yatırarak mak
ı\aki t?fsirlt>rden fazla ümid,·:ırdır. buzlariyle ihalP tarihi olan 8.112/941 

Şurası da kaydediliyor ki, •on sa:.ıt- "a1art,..;i ı•iı nii ~•t:ıt ıı; da F.nrüm<'ne 
!erde kötilm,.,rlik •bedbinlik> uyandı- mUrac:ı:ıtl:ırı. 22 26 30 6 ('1921) 
l':ln haberler, Vasington '"' Tokyod:ı.n Kar~ıyaka 1690 ı;ayılı sokakl.1 k'ı-
P'l'lmiştir. nalizasyon yptırılması Fen i~IP.ri mıi-

Ancak bıtnların, hükiinıetin "esmi c!Urlüğündeki keşif v., ~artnamesi veç
ha~]eri değildir. Müzakerder, henüz hile &çık eksiltmeye koııulmıı.5lııll'. Ke
<le\':ımd:ıdır. J:ıponynııın, S'rnnın ta- ~if bt!dcli 813 lira 50 kun15 muvakkat 
arruz edeceğine müı,ah'dler inaıımı- teminatı 61 lir:ı 05 kuru~tur. Tıılip
;·orlıır. Hindiçiniye ,mUU>mndiyPn ye- !erin t.t>minat..ı Is bankasına yatırarak 

__. .. - - {ARADOLUJ .. - ... -...... 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

T::ılım in bedeli 
Lira Kr . 

ilk teminatı 
Lira Kır. 

17 Kalenı muhtelif cins mıılzeme 
Çelik şerit bronz çubuk, makknp 
-eğe, m"ngene \'esair bronz 

!Gl87 40 1214 1)6 

6 Kalem muhtelif ebatta cıvata mıı:ı 1198 0-1 89 85 
'omun ve pul 

~ ... 3 17385 44 1303 91 
J Yukarıda iki kalemde yazılı malzemenin 2/ 1. ııcikanun 1941 f:ah 

)(ünü saat 14 de ı>ıızarlıkla eksiltm;>;;i yapılacaktır. 
lsuu iki kalemde gösterilen ve hizalarında ilk teminat ve tah
min b•clelleri yazılıııı malzeme bir istekliğe ihale edil<>ceği gibi 
anı anı istekiilere de ihale edilebilecektir. 
ı;tekliİerin belli giin ve saattt Kasımpaşadu bulunan komis)·onn 

kanunun j,;tedii{i ı·esaik ilf> birlikte müracaatları 
28 30 (5046/10330) 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
.l\Iesahai 
sathiyes i 

Metre Cinsi No. Mevkii Vakfı 

---
:ıı4 Arsa 9.11.1:! Tepecik Armutlu 

oğlu sokak 
Bezmi alem 

Yukıırıua mahalle, mevkii ve ev,;afı ,;;ıiresi >'{IZılı ga~·ri menkuıiin 
ınülkiveti JX'~in para ile pey :ıltıııa alınmıştır. İhalesi 1/12/ 941 PazarlPsi 
günü 's:uıt 10 dadır. AJn;ıyn ist.ekli olanların o/o 7,5 teminatlariyle birli~!e 
ihale saııtinden c\·ı·el \ ııkıflar ıdnresınd~ bulunm.aJuırı ve fazlıı tnfsılat 
almak btiyenlerin her gün Vakıflar idaresinde \'arıdııt memurluğuna mU-
r:ıcnatlan illin olu mır. 16 30 ( 4703) 

1
T. C. Ziraat Bankası 

KURULUŞ TARiHi 1888 
SERMA YESI 100,000,000 TUrk liraaı Şube ve Ajan adedi 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 
Parıı biriktirenlere 28,800 lira ikMmiye verecek 

265 

Ziraat bankasında kumbar"lı ve ihbaraız taaarruf heaaplarında en 
az 50 liraaı bulunanlara aenede dört defa çekilecek kur'a ile apfıdakl 
plana ıı:öre ikramiye daitblacaktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2,000 Lira 
4 Adet 260 Liralık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
ı 00 Adet 60 Liralık 5,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira 
DIKKA T: Heaaplarındaki paralar bir l<!De içüıde elli liradan aıaiı 

dilımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yiizde yirmi fazlaaiyle nrile
cektir. Kur'alar ıenede dört defa, 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart, " 
Haııılran tarihlerinde çekilecektir. 

n,i jnpon _kuvvetJöri gPtirmekt"d.irler mnkbuzlariı:le ıh~le tarihi olan ıo , 12: /:mir ı ııci .hliur C'rz<ı Jföhkr- , K 1 k ı"nek 
ı.u a.~k"ı'. t?plantıy~ ra~men_ .ıapon 941 Qarsamba gunu saat 16 da Encu- me.sinıkıı : asap 1 
kt\\•·etlen Sıy~m;n ıs~alıne kafı ge!e- mene miıracaatla.1'1. 26 30 ·l 8 (50~2 Peksimet ,atı. ıııd:ı ihtikar Hı mak • . . .. 
~ek kadar değıldır. Sıyamın yllz hın- 86:1 sa\-ılı ,okakta Belediı-eve :ııd . . • ~ • - p 1 U,ak seker fabrıkası çiftlığinde 
k•rce t:ılimli a•keri \'nrdır. iliynnı lıir 22 sayılı 

0

dükkiinın bir sene mi;drleıle <uretıylr :\fıllı Korunma kıınununa 15-20 adet ka.-.aplık inek vardır. 
taarruza ut('rayınca ln~ı: ı \C .;\n~ri- kiraya v.ı.~rilm(~""i yaz1 i~leri mudtirli.ı· n1uhnlif harC"kette l.>ulunmakt...ln suçhı 1 ~ralip ol-anların 5-12-941 günü ~a
k:ın k•ın·et:l'ri ele ona , ard:;r P<l!'cek- ji;ündeki ~:utnamt"<i \'~hile acık artır: hnıir<le !:;alhaııe İnönii C. 30:J ,ayılı ı bııhı ,;<ıat dokuzda .fııbıikn çıfl- ı 
·~rctir. mıya konulınw;tur. :'.Tuhanımeıı beılelı fırıncı Hliseyın oğlu Hasan P,a-ril' J.ı\'ını.lı• hLılunmnları ıliln olunur. 

Tob·o, 29 (.'..A.) ·- .J:..poıı m11i)•' icarı ·10 lıra muvakkat t<'min:ıt , :1 F- örözbek hakkıııd:t mahkememizce )·.ı- _ D. 3 
nazırı 

0

Ta\'o ~unları söylemistir: radır d s · ı 
- · · ' '. . . I , k pılan dıırusm:ı 'onun a: uçu sanıt / :mfr ı ııcı Asliırr ('rro .llrıh kr-- Japonya, Çinde mu\·affakıyet.;ız. Talıpl rııı tt>ınıııatı ş 0an a,ı:ı:ı .. .. · h· ök 

1
. .. \l'I . 

lig,! uğrarsa Çinin ~imal kısımhrıııı ,:ıtırarak mııkbuzlari) le ihale tarihi goı ulcıı :<u~!tıııuıı .ır ;~ıı~ 9
11-'.;1116; 

1 ~

1
mcswdrıı · 

kaybedeceği gibi )Jançuko da kayb 0 dL ~lan 10111 19.u Çıu·;;:ımba güııii •ant li konııınıa kıınunııının ~ '," · ": · c.ı Lfü;tik ı<atı~ıııcla ihtıkaı· ynpmııktan 
l~cektir. Bir tök y:ınlı~ hareket, ja- 16 da Encümene müracaatlal'ı. matlrl el• l'int• tPvfıkan 2o lıra agıı· ııa- ,ıwlıı tzmircle Anafartal"r dd " d 

· t d" .. 1 · ''6 30 ı 8 (o-026) · · ,.,, , .. ct·ı ' ' '' ca e~n e rıonyayı J~!l7 ri<'ki \'azıye e u"ur" ıı- . · m cez,,sil-ıe nıahkümı,,·etıne ,. ?~(I S 
<'r. Hem de bir farkla: Bt•letlh , te°;ııizlik ioll'rııw nııh:ıL,,kn · .. • k . ı . ı- ııuıııar:ıda ad ık oğlu 1338 doğum-

. ı··kı'p ııı e nıııı·ıı ıriııı miltlddle duk .. ka .. ıııııııı .•. ap .• ıtı '~1,·1 ·,.ıu Kemal Danılapına.r hak.kınd.·ı .:\lı'll'ı .Japoııy:ı, güne" doğarken değil •. D<~- : mtih:ıııı il" iki :ınwlP " d k · 
tark~n görct•'ktir. Japonya, o ,·a!ot alınacaktır. ' 111 a 1.1 1°. !lıı. gun~ı~.; a;.ıı '."r •·-,konıı.ma kanunu hükümlerine t•vfi· 
~li. ::yağı boglanmıs hal• ıı i rPCelı ''' imtihana j,;tırıık edecek olaı.ılanıı r~k huknıunka•ıle~tıp:ı ıl,ın o unı~ı. ·- kıın :.-:ıpılan duruşması sonunda: 
kıpırdnyamıyacaktır. meklt>p ~ah1tl2tııame~i .:·ea,kı·ıl:k" \c· (.,Oı;.J) ::;uçlu Kemal Damlapınarın harckc-

Tokyo, 2fl (A.A.) - .Japon - Anı.:- ~ikıılıt,rivlt> a 12 . 941 gunu ~aat L> ılı• t :\1'11 ' k ,
9 'k • b' fh · ı.... .. /· · / · 1 /iırc ('ı"r• 1/11lıkr- ' • ı ı orunma kanununun :,~/l, rı an ırörii~meleri kat'ı ır sa 'l)'a Tt•miılik i<leri ınüdiir iıgııııe mu raca-

1 
ı -.ndııı· ııı·ı · " . · · 59 :ı. 6:3, T. (', K. nıın 

56 
cı m:ıddc-

kirmi<tir. Asahi Şimbun ga1.ete,iı:P -ıtları · (5040) 11Nııı r.ı: 
1 

. 
&'öre İnüzak-er~kırin i~tikbali Va,in;r- ' .. ' · F'ııhi~ fiyatla Peynir ,;utmak , 11 r~- <'rın ~ tcvfi.kaıı 20 liı-.ı. 80 k~ruş ağır 
<ıncta raııııacak ,-eni ııir vöriısmede Kulak, burun ve bog~ az t' .1 'ht·k- kt 1 tznıi'· ııara cezas"i~ mahkunı•yctıne ,.e 1 

}><!Ilı' olacaktır. ı ıy c ı ı ar ~·apnıa. :111 suçu . . - "dd 'ı d"kk'- k 1 •• h K ı· k · h t h · ıın"" ııuıı nıu ete u · ·il.lıtnın apatı ma~ı. 
ta~ıng..,n, ~· · · - apo:ı :ı- as a 1 arı m 46,l I d"kk' d b kk ] ll·ı na IJ / 10 !1·11 gununde kar:ır verılıl':cl.: l~ • .... ?9 (AA ) J ı h t 1 kl ute assısı aran ınu as erı ns a anesı yaı u .... 

1 

.. .. . 
nn Hindıçiniy,. yeniden a:-J<er cıkar- OPERATÖR " numara ı u · ·anın a a :ı ' - .. .. . ,, ..• 
<lıki:ırı haberi buraya geldiği zaman DOKTOR yim oğlu 1323 doğumlu Dnvi Kaba'<•-ıhııkmun katıl<>~tıgı ılaıı olunur. (50!!4) 

umumi bir nefret nyandırmı~tur. Da" hı"' Ôk k ı h·ıkkı ı hk · \ pılan ---------------Am~r·ık.a hiikumeti, Birmanya ~oliy- e a ' n<" ·ma ememızce :a ' . . . . .. .. 
~ duruşma 'mı.unda: Suçu sabıl görü!c-

1
m .. ııhk_umıyeLııe ve yedı guıı muddetle 

11! Cine derhal muazzam harp malzc- ikinci Beyler sokag-ı No. (80) l kk k t 1 0110 1941 
hır.<;i sevkine aiıl bir planı bulunduğu- rek harcketıne uyan :\lilli korunma ı' tı. ~nınııı apa ı ~aöıııa .. . .. 
nu Tokyoya bildirmi~tir. ~iy.am.daki Haatalannı her gUn öğleden ıonra kanuııunıın 31, 5!l ·a, 63 cü maddeleri· tarılııııdc ka.rar verılerek huknıun ka-
~fer~rlik haberi, ~arkta mıslı gC>rlil· kabul ve tedavi eder ne tevfikan 25 !im ağır parn cczasiy'e tiyeıı kesbettiği i!iın olunur. (5084) 
!nemi~ hir hadisedir. Japonlar tehdıd - __ __ _ 
~ivor fakat Amerikalılar da japoıı· 
1 

• • 
arın cok İ\' i bil<l iJ<leri bir '<ÖZÜ tekrnr
lıı·orlar. · 

Pt>kin 2!l A.A.) - Am~rikan m:ı
IQımları 'cin \'e iç :\Iogolist.a.ııdaki Ame 
riJ..-niıl:ırı"3 üncil defa olarak bu mem
k>ketınrı \.erke davet etmiştir. Pasifik
t'.(>ki nııntakalarda 1133 Amerıkalı \'ar
r\ır. :ır,o si Tiı·encindedir. Buradaki 
bahriye silaheİıdazları da hafta)·a bu 
~t>bri tnk><leceklerdir. 

('/!>.'E l' ARDI.lf: 
Londra, 29 A.A.) - Niyuz Kronik! 

lr3ıet<>.<°. Amc.rikan hava o~dusuna 
IJwnsup 300 pilotun P >kinden Çıııe ge~
tihlt•rini yazıyor w e\·velce d<> bır 
Amerikan pilot grubunun Hollanda 
liindistunından Çine geçtiklerini kay
~iyor. 
. Vn.~ington, :!9 (A.A.) - Lord !f~ 
lıfııks, Kord<>l l!ullt> hir s.-ıat kadar go
tUş.ıııuştur. 

o-o KT2o' R "": 
Salfihettin Tekant 

Çocgk haatalıkları mOtelıuaıaı 

İkinci Beyler Numan zade s .. kak 
5 No. da hııstalnrmı sabahtan 
akşama Jı:adıı:r kabul eder 

Hamdi IOzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 
aze Temiz Ucuz ha 

Bol Işık 
Ucuz lşik 

TEMiN EDER 
---0010---

DEPOSU: 
M. TEVFiK BAYKEIT 

PEŞTEMALCILAR 73 

Telefon 3332 

METALLUM 

--
............................................................................................................... ! 

J İzmir Levazım Amirliği İlanları! . . . -: ................................................................................................................. . 
Harbiye yedek subay okulunda satın alma komiayonundan: 

1 - Pazanl:Io. : :ı 1 ~>0 ton !;ııru fa~uly:ı mllnaka•&Y•• konmuştur 

E\~ ... nf ve hususi ~ aı·tl ~ rı komi~yonda görülür 
2 - Beher ki], sunııı\ muıııımmen bedeli 25 kuı-uf~ı. lhale<i 4-12-

941 pcrşeı' ıe :~·iinü ·aat 10 da ;·apılacaktır. 'i'aliplerin katı 
teminatları ik har<ıiyc de yedt·k , ubay ok ulur.da ~atın alma 
komisyonu1~a ·nüracaatJ·arı. 

Çanakkale 1578 AS. Poata aatın alma komiayonundan: 
1 - 50 ton ze~·t:ııyaıh p:ınrlıkla · :ıtı nalınac:ıhilr. Paznrlıg ı 

2-

:ı -

4-

8-12-941 p~z~!·te.-i ··ı r. u saat 1-4 dekomi,yoıı;ımuzdıı ı apıh

caktır. 
Ze~'tin yağın•ı . tı.bmiıı L<dt>l • .ıG;;oo katı t.•m iı ıatı 6975 lira
dır. Zeytin\•ağ'ı .çiıı m,•,·watı bedc:li cıheti askeri)'<'CC temin 
edilmediği takdirde ayrıca ilfı\'e edilecektil'. 
50 ton zeyi'inyafn ıcahında 1 O ton \'e daha fazla olarak parti
ler haliııde ve aym fiall~ nyrı ayrı taliplere ihale edilir . 
İsteklilerin m ~zklır giin vp santtc komisyonumuzda hazır ?u-
lunmaları. 

lzmir levazım am.irliği satın alma komiayonundan: 
ı - Paz11rlıkla 2800 kilo sadeyağı satın alınacaktır. 
2 Pazarlık ve ihale~i 3-12-!141 çarşamba gUnü saat on be~t.e kti 

lada levazım :ımirliji:i -atın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Va•ıf ve sarılar her giin komısyondan öğrenilebili". 
4 - !«teklileri~ muayyen Jl' iir• \'<' ~aatte komi•yonda bulıınmal11n 

Avcılar köyü SA. AL. KO. reisliğinden: 
1 - Kapalı zarf usuii~·le (2000) ton odun alınncakııı-. 
2 - Muhammen bedclı 100011 Lrıı olup muvakkat teminatı 'lO(•O Jı. 

racin·. 
:ı - Eksiltme 23-12-!JH salı günü ,ant 14 de küçük çekm0ceııi'ı 

avcılar köyünde ;atın alma kombyonunda yapıiacaktıtr . 

4 - Şartname heı· gii'l mezkur komi•yondaıı istenilecell:i g;bi mek 
tupla da müracaat ediliı'>'c cevap \'{!rilecektir. 

;; - Eksiltmeye girmek i stiycıı tlcnr,•+ odalarında mukan· • ve tıu 

işle iıjtigal etmi~ olacaklnrdır. 

6 - Eksiltmeye girecekleriı• mUhürlü teklif mektuplarını lınnunı 

,·esikayı Ye milnakasaya iştirak \'esikasını ihtiva edecl'k olan 
kapalı zarfları ihale saa.tiııdeıı bir snnt evveline kııdıı• Avcı
lar köyüııdelti satın alma komHyrııı riyasetine makbuz muk~· 
bilinde \'ermeleri lfızımdır. 30 6 12 18 

Harbiye yedek aubay okulunda aabn alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle 390 ton ~aıleyağı münakasaya konnıu~ 

tur. Ev.-af ve hususi sartlar komiııyonda görülür 
2 - Asidin azami derece"i s~ kizt!ir. 
3 - thalesi 11-12-941 perşembe günü saat 11 de ;-apılacııktır. 

Muvakkat teminatı 31050 liradır. Taliplerin ihale "aatind~ıı 
bir saat ev\'el teklif mektuplariyle harbiyede yedek subay 
okulund11 satın nlma komisı~~üracaatlar~25~0 ~ 

Harbiye yedek subay okulunda aatın alma koıniayonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle 50 ton sal~:ı münakasaya konmuştur. 
2 Ewaf ve husuı;i şartları komisyonda görlilUr. ~fuvakknt t e • 

ıninatı 2625 liradır. 
:ı - İhaleı;i 12-12-041 cuma giiııü saal 11 de yapılacaktır. 
.ı - Taliplerin teklif mektuplariyle hıırbiyede yedek subay oku-

lııncb satın alma komisyonuna mtıracaatları. 21i 30 ii 1 O .--
Çanakkale MST. MV. satın alma komisyonundan: 

ı Çnnnkkale hastahıuwsi 7hliyncı l~iıı beher kilosu 70 kuru~

ta.n 9000 kilo. koyun eti 5-12-941 cuma R"linii ':ıat 11-:rn ıin 

kapalı zarfla ihale~i yapılacnkitr. 

" " 

llk teminatı 472 Jir:ı 50 kuru.~ olup ''""'ıf ,.e şartnamt!lli hPr 
giin komisyonda görülür. 
lsteklileıin ihale saatinden bir saat e\'Vel teklıf mektuplarıy-
le gerekli e\'rakl:ırını \'<'rmelcri. 2.1 26 30 2 

Harbiye yedek subay okulunda. satın alma komisyonundan: 
1 - A'i'\ifıcla cins \'e miktar1arı yedi kalem bakır mutb..1k Nlevnll 

kapalı zarf usulü ilt• nıüııııka"ııya konnıu~tur. Evsaf \'I' husu. i 
;'llrtlnrı komi.-yonda görfılür. İhal<>si 2-12-941 salı günü :ıaııt 
on birde yapılacaktır. ;\fııvakkat teminatı 5525 liradır. TııJ.p
krin t<>klif mcktnplıvriyle :hale <aatından bir saat enci Harbi 
)'<'<iP ''<'d~k •ııba; okıılıııı<la <.-ılın .ılmn komi~yonuna miiracMH· 
lıı rı. _,., 

Aded l'insı 
:lOO Bakır bak rııç 
100 Büyük stiZ&'l.'C 
:ıoo Kefgir 
·100 Saplı tn' 
200 Küçük 'knzıı ıı 

200 BiiyUk kn:ıa n 
10000 Karavana :!l-22-26~'11\ 

Afyon askeri satın alma komisyonundan: 
1 - 12000 ~ift kundura kap-alı znrf ıısııliyl ~ <'ksiltnıeye koıımıış· 

tur. 
2 - Eksiltme 12-12-941 cumu gfinü öğleden sonra saat 15,30 da 

Afyon levazım da;resi satın alma komisyonunda yapılacaktır 
:l - 12.000 çift kunduranın muhammen bedeli (10:!000) rradll'. 

;\fuv•akkat teminatı (6350) liradır. 

- Şartname \'e evsııfını görmek isti~·enler her güıı komİ>,\'On>t 
Ankara, 1,tanbul, İzmir le\'azım :,mirlikler; satın alma komi•· 
yonlarııın milracnat eclebilirler. 

Eksiltmeye i~tirak edecek olunlar kanunen icap eden ve•aikle 
birlikt" \'Cl'~cekleri leklif mektuplarını ek:<iltmc gün \'e san
tindeıı bir saat H\•eliııe kadıır \'ermeleri. 

6 - Kapalı zarfla ihale yapıldıktan >Onra muvakkat tPmin'!ll 
k:ıt'i teminata ilıliığ <>clilecekt ir. 2i :Hl 6 R 

M. M. V. Deniz müsteşarh~ın
dan: 
Şehid olan deniz eı·i fl·l0-1034 ıerıiıı • ·o. Ju \'~ l:J3·1 doğumlu lkn -

him Ertiirkün babası Siilnmal' r:n ıirk hııil'n ikamP.t etıiVi sıll'ih n<lrPsı
nin deniz miistı•şıırlığına İ,iJ.ıiı'ııwl; < rctıyle nıı\rııraııt Ptmeı;i. 

:ıo ., 8870 5087 

,,---------------------------~ Müzikli Narin Lokantası 
ATATÜRK cııddesinckı 112 numarada teessüs eden NARIN lokantası 

bayramın birinci günilnden itibaren umuma açılacaktır. Her gUn öğle re
ınekleırinde saat on ikiden bir buçuğa kadar klasik muzik \'e akşamları 
saat ALTIDAN itibaren m<'mleketin en müten11 saz heyeti ,.e okuyucula
rını dinlemek zevkini ancak NARIN LOKA,'TA ,.e GAZİNOSUNU teş. 
rif etmekle elde edebilirsiniz. 
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__ F_i_K_i _R_L_E_R ___ ı ı __ B_a_tı_\:_-'_<>l_ü_n_d_c_-_ı Hollanda raliçesi 
\ [ 'JJ' "}~ J • -Ba~ tarafı 1 inci sahifede - R l l I ·] 
h 1 l er )IYC taları çetin bir muı,aH•met gii ter - ~a( yo( a vatan( aş arına 

Gunrl<>n günı· önıli~·lı·ri ı ı . '.ırı ı.,ı. ll'ektulirlrr. bir nutuk söyledi 
r-unkü iıı~.ınlaı-, <:<\ki 'f'n ı•n, ;:,1, .ııı Çar~:ınılıa ak,amınr. haclar 7!l cıah- .. 
in:, rıh.rın miikC'llcf' oldul,Iıırı \a1.•1< ra topu ve ort,, lııiyiikliııdP lı r c;uk Loııılı·u. 2!l (A.A.) - llnllrıı d.ı 
1 ı· n <betle daha rok afnr ,·iı,k.ud·ir- tojı, tiift>l, ı•ldl' Pdilrn:s, Slıli Üır.triıı krali~;l' ;İ Villwlnıiıı, vat~tnı :ı~larııı.t 
l •r. Fen tcr::.kki etrkç ıı1C'ıLn: ·et ıle ceruln,nda rieatıt nıeclıur edıll'll <lıı:-: ı·ad,l'oda söylec!i?·; bic rıutı kr.~ dı>nıiş 
kok!· i}or, cli;oıdnıı:, fakat on °ki ·- mrır,ır pl'!\Pnllıt< greeki (;,ııhlıııınııı tir k: 
nelik brığu:$malar bu ııazariH•\i fıkn yeniden bir arayl:! ge~irnıege muvaf - - • 'aziler. ~eref km·,·e~iııi. ahlak 
t<'kzıl' trni.~ Ltı.unn)or. Bugu;ı ... :i , .- fak olduğu anla ılırlı>ıtı". Bu kuv· hııvvC'bn; ve Avn•ırn 111illetlerinin 
sanlaır n..; için ~aşadıkl .. rıııı • nlaır.ıız vetleı·, garbe dığrıı harekt't etn_ıis - d.aynııma kudretini guı· :rı•qenı s -
oımJ~lurc.ır. Kliçük bir ?.ümre ist:sna !er w Britaııya Y.ll"lılı kuv\·ctknvlr t.r. Her kurh ... Hı~ ce~edi topraf•a dii~ 
cc! lir:_ haptc ol.:iun. Sulhte bu tınan- kar:;:ıla~mı !ardır. tJkçe yeni nizam da d~ıha Z;~·a'l<' 

(ANADOLU) 

Felemenk Guya
nının işgali 

• 

~1ihver nıahf illerinde 
hiddet uyandırdı 

80 lkiıtci T. il'riıı lflH PA.Z.Al? 

Ankaradaki nıühim n1aç 

lngiliz ve Gençlerbirliği 
takunları karşılaştılar 

l. r oJ . .;p,; insanknın rnanrıı \"l ımdde- Bu nıüthış nıııha~ı'bP, bütün ~id • ı ez ıra gönıü'rnekteılir. Nudıı0 f!O:elı>sit11leıı: 
t<>u çekt kl~ri azı.p;ar ve .natlııııdıh.lnı•ı detiyle elan de\"ını etnırktc>dir. Bri· Kraliçe. vatancla:ıla'rıı~ı !a-.;kınlı~'- Amerik:ı orrlu,;urıun Fclenıeıık Gii- M • f" t k 1 o il ı· ld" b • 
mr·hn mıw•tlrr nıızaırı ıtib.ıra al .. ıın.:a tanya hava kll\'\'t·tleri, nıütemncli 'arıla bulunmanı< ğa dm·et et~ıiş \'(! ~·anına çıkm:ısı mihver mahfill~rin; ısa ır a ım - go e ga ıp ge ı, uoun 
dJny:ınırı tama edilecek ıı.si k,,\nor? rayretler sat'fetmeklt'dirlcr. \-alanın kıırtıılu~uı ıı ~iz hıtzı"lıyorıız fena haine hicldetlenclirmişt'r. 

t' . 1 . l 1 •)n ( ' A ) I "b h·tk il~ . . Alman r:ıd,ı·oı-1u, mihv':'r devletleri- harp okulu takımı·uıe karşılaşacak m;c ve teMenni 12dclim ki bu dun- .oııc ra, -:• ·"'· . - ~• ya • - • mıştır . 
h l · · ı l ı. ı h h b 1 mı ·tır J J • nin a~garl hayat sahalarını temine c;a- . .va ar )J insanlarııı ..;on lıoğu~ıııalıtrı ·~ 1 ~1( u .ull. ".a ıa .. az 11 .. C!' a l'l ~ ·- '. ta \'a Nazıı·lar nıeclı' Si ol:-:ıın ,. bundan s..ınra bizd-.n sonra Jg-enıltlıgıııe gorc, dıışm.ının Sıdı , • lı.·t1kl:trı Sll"d.da An1€1r'.kanııı, Fek!. Ankara, 2!l ( Hu,..u;.;i nıuhalıil"inıiz- ler birliği nısıf saha,;ına iııtil al ett!r-

1 ·ıl · <l : 1 · · 1 ı J • ıtık·ıvemeki t ] d menk <~Uyanına ~arkmak i,.ın giri~ti- li' T ı f ı ) 'l <l " ı ı ge Cl1 nE~l ~r nıes U O -ıun ar. nlPr ,cı.\'arıı < a ~! ~011 n • 
1 

• ." ()f) an J " .n: e <' 011 a - ••ısır an ,{e en n- rniş, oyunun 27• inci dakihasııı<l:ı ,;:t~ 
B l b , ı ı k m't etm~ ct-. ·cı Ki har k~tir.. düpedtit: 1.;nıperyaJi:::tlik gT h ı·ı· ı t k · ı· G el b. ,rı~ e ı.zun .ür n üyük ıııırplerin. eı-Lı ı.kı a mıı. ııd\Ck ~h··ı d. ·cı' .. < • ... Roııı~. 2:ı (.:\.A.) -- Nazırlar mcc- 1 l:ı.~z mu te ı ıye a vıye ıf eıı,.er ır- haf topu şlirerek sacr 't''.Jı•·ı veırmiş o 

b::.ıı zenginlı:r.·ın ">fal te dt rr:P l'' iıı;. ro nı etrafın a · o ge c· U"nıaıı ı· · ~· ;ı clt ğuım y:ızıror ve :;;iiyle diyor: ıgı ara:<ında bııgün 19 n. ayıs stadyo- " '' •' '. 
1. • ·b· ısı, "ll'".-ml:ııınin reislig'fin-'e to1ılaıı ç·· k .. A ·k l' ı k 1 ·u·· ·a d·ı oı t l ını · mcı·I h · l lı"l b"z' degcrslzkrin df• serv t hih. ol· opçu :ıll' i . iddelini kayue•mış gı ı rı<ı ır. '' ' - un ·n m,r• ·r"<, •e em'!ıı ~, -· • - muıııia on binlerCI' ~cyirci önünde ya- ' · a a · ~. ' {ez mu acını a < "' 

m·lıırıı, muc' ol-' • ı. ı. •o ·lııırııPktcılı"ı· ı~ıı ~·ıb·ıh Hritıınyrlı- ııına muhtaç değiltlir. Bura:-ı iı,:'n bir pılııı1 mu···"'lb"k,·ı L _ rı lııgı"liz m· ııh1 .. ıı·- topla müdnfileri kol:n.·c,·ı u__,,.nıı· ..• a.v:ı· 
· • P uı.gunu ullf:ılllnu ıll' • · ' ' ' ·· · • C:ond:ırı miiclııfaa eden İtalvıın ::ı,- • '· u ·• ~-, 

s.l Ptk alı1 ınirmtis'iır r:ıılıı 1 1 i. f :ıı· tlusmııııııı ı:ardi) n } olu uzerııı<l.<' k . · i~gal tc>hlikfsi rlE' yoktur. tinin galebt>~i.de neticclennıi~tir. ğıııa atılaıı kıtleeiyi de ııtlatarnk toı>-
·ı · ."rıııi, H2ırmarik \"<' Rus,\·a cc11lı''.C· ko'1ulma. ı pek güc oln•ı ,, ·, • •ıl. ,i ıulııı ıııı kitl'lıh. ınt knvenıe•~· erın 1 .J 

000 :\Iüsabaka.rn İng'ili:t. ve Tıırk :\lillı la birliktl' k:ıle.\·l' girıni~.tir. ikinci dr;\'• 
l rııı11.ki muharipler: tebcil ctmistir. H siıkutlardır. Bir c:ok hiikurıwtl ·ı· fs•:· 'I \irım•kl .. llll•,gulr\ıi er. A J.'OXT CIA.\"O ROMADA:' avvan vetistlrnıe· ce- mırnşlannın c;.:ılınmasi)le ba~laıımı~tır. reele <..:cııçleı· birliği daha gii:t.t'l oyn:ı~ 

kır Ür{.n taı·ihleriııi lıilc> k<'nd. J.urtltık· K·ılıirı•. ~' (,\.A.) - A"ken ii;ı:. Hom:ı, 2!) (.A.A.) _Kont Ciano. bu w • •• ' • Seyirciler anısında Ba~vekil vekili Ha- ını~tıİ·: iıııdl!:ı: takımı, bu dev~reı!c g,ıl 
!arı rejimi~ <' m durarak tahr r f'lnı:- ü, Tolırıı k kıın pt lcri.\'IP Yeni Zc- 1 1 1, 1 ınıvetı kongrest ıic.ı.·ye vekilı_· _:;\iik.ı.·ü Sa. racoğlu, B_ u.· yük. yapt.ırnıan.ııı; ve fazla gol .\·aıınıa -.. h· · 1 h. ı t <ı:ı ıa ı .er ıııden buraya gclm;ştir. .J 'I • 
l r vt hep,;inin d, :ılıfadı cllııı' 'J) ı J:ı. 'anıla lılaı· rırıı;;ııH. a 1 ~agın amam· A nkar:ı, 2!) (A.A.) _ Tii~·ki\·e har- ., .ıılet l\Ierlısı mus~ı~kıl l?~~p reı~ı. Alı temıyen bır harekel .takııımıı:ıtır. Hızını 
raıı. nıedeniyetı tn:·ds t•ılcıı lıuyiık kılı· l:rndı~ıııı lıi.Jı"nıı;ı~ıı·_. robruk <:ev - Çckyada . .') kişi idan1 vaıı n~tiı:ıtirme cemiyetinin 'sennlik R.ı.n'.ı Tarhan, İngılız buyuk elçıs; Ye oyuncular, bazı gol fır . ..;atlım kaçırnw~· 
rnmanlar. illirrle" Vı' fazılını- oltlu!· l ·esinin uıo).".ll keı-;!11111'!' iulrrnkta olan ]·ong'., -· z· .. 't H k;I. "I hl"' T·'ı·k-ıelçılık nıemurları da bulunmuşlardıır. brtlır. 

. . l .. . 1 ill ll\'\'e lıeıt' f d'ld' ' ıe,ı. ıı,t.ı ve ı ı ıv ll ıs • "ı· .. ı.... l ·ı . . . . . rını tlLl.:ı ,-~ bu iddi.ıbrıı11 'ıiıtuıı ııı:J. 'ta) :ı 1 tıııt; Ilı J '. • ara !'· e l l 111 ;n brafından ac;ılnııs koııgrc•\"f' İil- JY ısafır takımda 3 u.!yne mı el fud- Oy~ın, ıkı. clost .mıllıetın gençleı"rıe 
Jet t2lkiııe kornlıııu. hrılır. tı.ı ,,1z1, .• lilnıi;ltiı'. h.un'etlı>rım z, 1'ohn:h.:ıııı Prağ. 29 (A.A.) _ Pıağ harp c! _ 111 r nıelıusu Ralııııi GÜJ~en rehıl.ik et- ~eol~~ı, •ardır .. l\la~, ba.~t~n .lıaş~ .5~k has bır cen~ılmenlık,1: ger.mi1>tir. 
bLgÜnt> n lur.tıı ga! p.er i ·iıı otlu ;t !ııgu r~ııulıuıı.da ilı!ı lı) cırııır. vanı, hiyaııetlt>n ve baltalama hnrı•ke- miştir. SeıwLk i:; raporu okuııcluklan t,·ı~tc,ııı.lı v~. zevk.~ı. oln~mı:ur. ~fo;a:.ır B.C~GitNKÜ J.I~~· . • 
gibi mağlüplı r ic;in OP :ı.1 ıııdiı·. z .. ııı.ı B ırılı.ı :ıdaJ,ı ti.urum da şudur: tinden beş Ceki 2~ sontesı-inde öliim .. ve Dii) iiklerimize tazim lelgrııflaırı r.e- r-ıkkım, '.ılkı~ı,:r aıa,,ııı<la. s~·h_a~a ~ıka- .sa~t 13 ~e. şamp!)On Harp okulu ıl< 
nıınızJa .ıanlı~ ttlak ilerıı. ı lııı· •!( lJuşı wıı. eln lıo altınıstır. KU\'- m_ahlmnı dnıi ·tir. Tiunlardan biri falı- ı ilmc3 iııe k:mır verilıliklcn sonra yeni 

1
,.
1
• • 1 .seı:m~nı .yapm~:i.'. ~e.ı._ııc:.ııeır1 ı se: mı~atır İn,g.ılız t~k.~mı ,kaı::i!laı:ıacakJ~r: 

. ~n-. tin: z •• y. edeııiı •tılı ·ıııı J:ı k:ı.1 etll'riııı.ız d ·ıı«r.t• <lognı ıızanan rk- rıh.ıtör, biri mühendis b'ıri m:ıkiııi:;t. ıL!ar.2 lıey'eti ,er.mi •apılmı:-:tır. -_m .. ımı~. ·~ ?~.un ba!;lamı:ıtıı. l~ ~.> dıı. Bu maçın butun tafaılatın~ Ankıı 
bctme i. bti\\İk Clllllİııl. ıdnıı (ı ı· kkiif ·in \ .ıdıle Jp UU~m:ıııın mukavemet biri hHıhasehec·· mun\'ini vn OeŞİllCİ~i . 

000
• ' d~kı~a. bırbq·ını. ~·ok]amakla ~eçmışlır. ra ~·adyo~undan l!Zlll'! dalg<ı ?le neŞ· 

c-dE'n nıilletlltJ" :cııı bml ı-;;ıı ılııı.ıırı.ıl\· rıl·rkL'.i"iL·ı ıııı lı 'ı ızlıyoılar. JJii~maıı, el• I'rağlı bir Y:ıhıı<lidir. Iliiküm ~8 F' l .1 D.ıh.ı. onra Iııgılız !akımı, O) unu Cenç redılect'htır. 
tn V(' tarih ~ apı·nl-laı:ı ge; I\(• (illgl°" '"~·eıı l:talTllldi.l el:. lıun,ı bt·nzer bir -- ın <.lndiya ve Anıerı {a 000 

CC.\ril>rck nıaz:t1.·ıı ku\\{'t alııııııa liı· nuk:ı\'~IJl('l g1.>-(p·mi ti. ~onte~rinde infaz ed\lnıi~ıı:. llll··ınasebctlcı·ı· Yu·· ksek _____ z_ ı·r= aat Enstı•tu··. 
dır. filhakika hepinıiz!ıı oku~·t ıı iigı·rn Bcrlı~.:. 2!1 (, .• \.) - Alman re·-
dığim;z ılün~·a tarih!n~ aiıl kitaplıır !: 11i tı:lılıgı: GI. I' a tru J(a hi rede Amerika harbirn nazırı Stimsoıııııı 
taı·ıhi hiç Lir nıiilt'!iıı orl<td;ııı knldı- ~mali Afrılrntla nıültefik kıt"tları. Kııhir . 2!l (A.A.) _Hür Fı-a sız- siizleriııe karsı Finlaııdiy:ınııı Va~iııg-
rılf,rraclığın· ve zamaı, zaman pal'fak ·.eı.ı ıptan. gl'~eı~ Yl' ) cııidt•ıı Tobrıık !arın Suriye ,.e Lülman müme;;s·li µ·,·- lon elr;isi cevap vermiş, Fiııl:ııHli~·:ı, •• d T •• y ld 
d<?Virl re na 1 olcluklar1111 ılrı bilivol'!.!Z. ·tıkamı tıııde ılcrl~ıni: olan mühim nera' Kalını, B~yrultan Kahin•ye u·,·l- h~ıclud~ıııdaki son i. tihkamları ela tah- • sun e oren apı 1 
İMıınlur. m: ziyi adaletle du~ii·ı ,,_,.. l'ı" ı~.-itaııya kuv"VetlPl'İllt' kar:il mütc · mi.~tir. rıp eılmceye kacl:vr harbt• devam cık-
bile hııli menfııatlerille nıulwkcııw Pi· mcı·k z bır .aal"LlZ yapmaktadır. ' 000 r 0ğini Ye Amerikanın hatırı icııı Fin· 
m kter. kendilerin ·alaınl\nrlr... Hava faaliyeti: lancliy;.ııın ımıhareLcden vazgeÇt'ıniye- Yenı· Talebe And ı·çtı·, Rekto··r 

!Jiinya kurulıdıdan be~i i:Jsanlar I'::ıhirf · 2!1 (A.A.) - Oı'la ~ark l\1anş denizinde hir et>ğini sö) ı nıiı;;tir. 
:ıra ıncla 1.ıoğu ma devanı n,•ııektt> - ha\'a telıligi: (R d t ") 
clir. taarruz ve rnüdafa•ı s ·kileri ılP- Bomba ve nvcı an arcı r:n.iz. Cll ınuharehe o]uyor 00~(1 !/O {fllZI' csı Bir Nutuk Söyledı· 
!ihmi. t:r. tecrübeler ve· i"ıt:) açla · ma ır.üııü Lib~ ada cllHman kafile yol - Baıtarafı ı inci aah~fed,. - R 
h~r har?i .miit<>akip ter:ıl k: <">c:ı krı !arı ılı.' .. m?tiir!.ü. k~Ila_rına :·e iaşe natı:-ılan gemilerden iH~iııiıı Alnıaıı İrnıanya yolu honı- Aı!.kara, 29 (A.A.) - Bugün öğle- küçüğe (lefkat ve muh:ıbbet an'aıw:;inc 
ıro~ierm;l.-ıtır, bu es ·rlcrdcıı hi:- ı..ı;- !'~mııııılı,lıJııı'.ı'ıı• lıııccınlı etııw;lerlclır. Bu r.sk{)rlerıl"lc do:u oldngll te~lı.t pı\il- balandı den once Yük~ek Ziraat ~nstitüsünde siz de ;;adık kalacaksınız. Bütün tnh~il m1 mct eniyet için. enk ka:-! ~o.:ylcı· nuct , : , : na ı:ıı. a :ı·:ıngı~ :n: _çıka· Plİ~tir. · ' · . Orman, Veterıner ve Ziraat fakülte- 1 . .. d·ı 
olmak!'.I lıeraLcr ınsrınlarııı lı.·ı.\·atı ı·ılmıs '•~ ~lllclctlı ınfılaklar ısıtılmis,- 1·cııırl"'l 2 n (. \ ·\) 

1
, 

1 
J··ıı- Çmw-Kın"" .. 2!) (A.A.) - .Ta!>Oll !Hine bu yıl " ı t ı b · kt·· tevıresınde ve mustakb-:!l hayatınız ' . . 

1 
k . . «, " 1 • • • _ a( ,, ,., ;.: ı t "ı . e. _ 

1 1 
. f J azı an a e enın re ,or . t· 1 1 1. ~-

ıçııı c e ro · :zararlar te,·lid c•n' ·!e!·- tır. , boirazıııtl·ı J)ıı•·r r·ı" 
1 
.... 1, l .. ·Inııı·., ~Y.rnrc er, uzun zamane an ıerı yap- lata ından kabulü ve andiçme tö1'eni ın ızam ve programa ça ışmayı c ımaıı_ 

l . 1 .. ,. .. lI"'• Lt"ııı~a· ·ı t .o'. ~ ., Vll1.l1lıl >ıl l~ ,, ııı h" . o· .,. ıpılm t 1 h . l ıı'" r r. Son :::panya ıhtılal muh:ırebe~ın· uı ı· ' · .\ a ıııc ayyarc>lcr rle '"trpıom" 1 olın"kf,,, 1.1 • ,.e nu11 ı." :ırı ır !3C:\'I yapmı~ ve ni.1·manya Y' ışır. • arınıza ve ru unuza pren~ıp o ar " 
d t " ı·· 11ın tıın"ıı· l l ·· .,, ., ... •• ... ıı•r. · ı lVf'l 1 L lı l 1 l Zir"at V k·ı· "I hı· ...,. k h t" a\·yarelerin az nıasr:ı. l:ı ve ar.it u;;;ma . · ·' e nw~·ı arı annı mıı - İngiliz denii': k.ıvv'tl, ..... .ı. tı- .ı·o unn orrc ıı amış anır. , ;' . ·':' ı ı u u ı~ ı•,r men, V<?- akkediniz ve bu milletin sizi yeti;ı ıı·· 
f rl k • ı ki d h ı ··1d·· ''q 'ı· ·ııı·pttP hombal ı ı · · " 1

· 11 .ıı .ı'iınu.ı kalet ılcrı ırel 1 · A k d k " f k ı k · · k •-e a arı · a a a çok ne a:n o ure- <! • ~. · • ' amı~ arı ır. ku lnılnıı lııı n rp,,nı:ı hııkl •ıı<l· lı<'- 000___ " .en erı , n ara a ı a ü · me ıçın ne büyük fedakaı:lıklara :ı.-
hildiği tecrübelerle ~alıit oldukt<~? ~· l~Pı:!Jecle lı:~ tayyare .mryl~-ımııda. nüz lıir lıaber ~ılın'1ıamı~tır.' ·

1 
• H , , il . . f, ·l .. • tckr \'~Yüksek okullar dekan ve mii- hndığını daima hatırınızda tutunuz. 

son,.a bııgiiııkii hı.rpt' hunlıır•ı; ro],"!·ı;:-,ıdı. Oı:ııer .\ .ıkı~lnrınrl.ı cluı;~rnnııı T.on<lr:ı, 2 !ı (A .. ) Ahılcnizılc· a\ a \O a t l SC CI C l l cliirlerıyle matbuat mümzgsiller inin Elıedi Şefim i z i n aziz hatırasını hür· 
nün c>hemm\·etini d gi'riiy •rul.. ı.ır m.?tcdu t;ışı~ ~o.Jarına bomlıa-larla ki fııgiliz doıı:ının ı·d\"le hava kll\-- , ııkara, 2!l (!Iu..;ıı"i muhabirimiz- hazır ·lmlunduğu bu tören° talebenin metle anarken ~lilli Şefimize deri n ve 
Y.:trr'-aıı!ar ok ve kalkan!~ . ·' .ıpılnn ~ııırıım ed~ımı~tır. IJeı·ııpde yerde ela- vctlerı. ilkte.yiıı ayıııd:ı 27 ılfümı.ııı den: Telefonla) _ 1 ilk kanundan i- söylediği 1stikliil m:ırı·şiyle ba~lanmış- temız bağlılıkla~·ımızı yenileriz. Eıısti
harpler<lı>n ~onı·ıı tiifeı;irın :-.:odı ~:!-,gı.nık va;r,ıydfr o;ılunan tayyan•lrr gPıni·. Jıatırmı~lardır. Sontesr ıılrı ha !ibaren dc\'lpt ham .volları st>ferleri, tır. Bundan .-;onra 101 i Zirwtt fakül- tümiiziin kurucusu olan Milli Şefiıni· 
rika -:ıyılmı~tı. Son har;ıJ.,ı ıl~ _ıSl' 1-:ı~asıııda y:.ngmlar cık~ırılmıs ve lı_a ~ınılaıı beri de clü·mrnııa ı~··ıliı-i'ı>ıı g-e!ecek lı:;har nı:.·vsim 110 kadar tali! lesinden, 58 ü Orman, 77 si sivil ve zin son büyük nutkundan hisse alarak 
lüfenkli piyadenin rn'ü o t::•dar guı;· 1 "· 11 ~.P.\·daın_ı e 1 r:ıfııııhkı caclırlar mı• gemi k, nlıı 41 i lıulmu~tıır An.·c: 

1 
uliJm;;:;tir. cliğerleri asker ve !16 sı Veteriner fa- milletimizin b:zi hizmetinde kullaıırnıı· 

lesmi~t ·· k. tan-·ırc \'C tan 1;1:: · Karşı- rn yoz ntr~ırıp tutıılmtl"tur. l" . · 1 . 1 ti 1 " • · ' • klilteler:nden olmak ilz"re bu yıl ens- sıncl:ın daha büyük hiç bir zevk ve sııo· 
sinc~a tıpkı.~ok ·,:~· k:ılbıı el"\, ;nrle .:;o- S~(li .. <'inır~uı'. iki otomobil. gnılıı.ı '' gı'nıı c ı> ıi'a Jc ;r a mı ·tır. llllllllllflllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllMIJ titüye giren 251 talebe, ancliçmiştir. d_d lanımıyacağımıza ve bu şerefe i:;· 
•l{l ıle dovu~mege henzrr. ııteı;;r ,erılm !ır. Tan·:ırelprınıi:t. lıı,.. Al d . 1 1 . 

1 
, SON DAKJ-KA.· Enstitü rektcrı·ii Süreyya G_enca, tılı~a~ımızı göstermek için biitün kıı.v. • 

1 . • • . . 1 1 ··ctınl " . l :.' . ınan enız.:ıılı arı ne yaptı ar . 1 t l ı Harp erın ahlakı te. •rlcı·ı ıcll'n 'E' .ııı p,na ıtH a nıuhınımat vUklii R· 1 . ,,. . . .. , . mii 0 ssesenin mP.mlekctk kazanc ıgı ~:e· ve ımız e çalışmıya kencLm ve biitıll 
bah~etmiııt:k. Dugiiııkü .t\•ırııp:ıcla kamyonl:ın nıitraJ.~·oz 1lr• ·ide ·hava· }"O ; 1 ~·' ;;il~,~~ı~~r::~1,f. go\rlP, ,T,prllın .rnd

1
- refi, her vıl artan Lir rağbet gördüğü- :ırkada~larım namına and:çerim. 

A l " k l l •t l (' va ıı"lll"l11\1<; \' b. 1 ı·· .. .. "' ' " .. .t , ırı,tn ( eıııza T r s· t .. k l l k h. b . l U" ı' ·t·ı· Re'·t"' .. .. 1 d"kl ı~· ııg lı-,-,a son nr. ,a n er, l'nıen - 1' ' l' ır ayy.ırr ( u ttrl11llŞ· tıhrıııııı 2i'500 lnııil~t J. . l ,. u on ve ızer ntı ·ayc ec ere ıta ~sllll 2 ..,m ~ · "·orun soy e J ·erinden sonra ·: 
' "I 1 l 'f. kl ı.· • ,~r!ir . , . . "o 1.ırnııııc c " k" leh ı y··k t ıı ıC'r vr ,, u:· ara u~ · eı· :w:ı uırr ;c ~ · . . fngiliz \·apıı-u lKttırdıklarım hile! r _ ·ı: · e er, u ·sek Ziraat enstitüsü ;ı • 
grup İP" kıl edı•rlcr, IJu ~rııpl:ırın • : pnlıclı>kt lıeılı fler0 tc>sir]i lıir hii- m·ısliı- T'ıınlarchıı ? .,· ·arnı ' . .. hava u·· slerı· Al- - s:zleri bugün aramız'.1 almakla mahna . :ıclık kalacaklarına ve miJIPt<' 
ı · · · ·' L • ı · \•anı!nıı ·t•r '!' ·ı ı · · ' ' - " "' C: guııısı- · ı A"I · aı·· ·ınch fa" .. l L" J k ·çiı1 ıep ını!1 a) rı _:nr_ı nı~ nnE'\'t <0_1'"ı.ve crı r ım,. • · .; · ·. · ersan~ ı e rn· oto- cıir~ İki Y:qıur da hasar:ı ıığr,ıhlmıS- .;,e\'ınç c ııyuynnım. ı emız ' a» .. ·' ua ı ~ır unsur o arak vetism<? · ı 
v ahlak temk_k lerı ,·a-d1 /,anı 11'1 - mobıl fahı .ırn~ı.na. sı ~aı te:<i;']cre, rır. Bu miicldl;t zarfında 2 İıı •illz Küçükten büyüğe hürmet ve büyükten çalışacaklurına ıındiçmişl~rdlı:. 
n"Z:t k:>dar dııı .ve .ırk r•J.ldr,ı•J JJP!roJ dep?J,ar.) ].., •] J.:nnıotif depo]a- knıvaziirii Vt' g seri hiıcttmiJOtU ftatı- manyaya verı" l dı" ----000 

n ırı~lerde ÇııK nıu~s,,ıı· olurıl ı. lla!- ·:ı.n~ tam ıs.ıl~etleı kaydedilmi~tir. -ılmıs \'!' hiı· harp uenıi.:,i de ha,.;ura AdlAI sı·cı·ı kanunu la" uı·hası hazırlandı 
bukı "oıı tıaı"ıte L•ıııl:.l' ıl:. ı .. roırlerı- ",ıc!i\ ad akı lı.!\ ... mı'.' danı da br1n1. 1 - • t' l . t '1 l ı ı · . . - ·ı · ·. ıgıa ı rw.· ıı· 11. 111~111 :ır. \a ııız ıır 
ne ]\arı t. ar, a ıı ırktan 1)" 1 11\ ıı. t- h:ırdı111:.ıı ('lll mıs.ıı, Orta akı!Pnizclı• l re 1 t 1. L tt•kı . : 1 ·ı ı· . AJ ı ı · l l 
lı>r hiı•lı;rlerinl' du. ıııa•ı ılduhr tan~ı··derinıiz büyük lıır fc·;r~,t ;, _ 

1
11 ' 1111 Jo 'a.\ e 1 , erını 11 1 ırıyor- nıanya, la Va )'0 l)' e Ankara, 2D (Husu~i :n.ıhabiri- verin müddeiumumilik kal,.ıniııc c 

aman~ı;r, lıir ~t'k•ltlt! [,.,., ı•,ıy rJ,ıı·.' mi-'nıe al~akhn ln.icunıl· r erlerck "'rıı ar. J ·ı l J • l l · · mizdeıı : Telefonla) - Adliye Ve- bir fiı;i bulunacaktır. , 
1 1 ı 1 1 ---000,--- .... ıoyac. a {l HlVVet erını ka' letı· t'ıı·afın•!aıı h.""'ı··Jarııın ar11.i ısicl! Adl·ı·y·e Veka" Jntı· dı·g~er ta,·aftnı·ı· l>ıl' zıd o :ın ar el Plc 'cr,.rc ,, ı oviisıi~ 'ır- nşaırı lıe,; Lom ıa ; ~ ıet ettirmiı;lPr _ - · - ' "~ " · "' 

lar kı lııı surette ~·nıdıı e ".a:lar tPl- dir. Gemide rnııgınlar çık•n;~tıı'. SOVYETLERE GORE t~kvive edecek kanunu lılyihası mecli~e . v.eı·!lnıe~ ele adli sicil te~kilatı k'toınun l:;,l"iJıa~ı 
ki'1 l:'rlilt ı nilli tf rbi~·ı· dii"'' ıc, ,, mı>f Tayyarelerimizden 7 ,: li~lerinp ılHn- • ., [izere Başvekalete gönde ·ılmı1tır. La hazırlamaktadır. Bu layiha iie işle· 
Jııımuııun da mfıııa.:ıı ort.Hfa'l Jrnlkı- memistir. Bat ••"•'• birinci aahifede Loııdı-a, 28 (A.A.) - Öğrenildiği- fiha C<.\'.ısları hakkında verilen malü- necek tallkikatla adli sicil kanunıııı 
~ rıı· r!(>nıek•:r. ftalyan resmi tebliği: Düşman ıliln bi has...:a iki :-;imal ke;;i- ne giire. \'i~i Jıükünıcıti. A'.m:ın:anın mata göre adli ~icil knııı:ntından, ce - icabelCrdiği daiı"t> ve te'!ki 1 2.tııı kıtrul· 

Kiya:<etli yp :sabetl' bir :iya etle Ronın, 2!l (A.A.) - Rr.'mi h•lıliğ: m·ııde faalı~.,t gö,..terıni:-:liı:. \'oloko· Tuloıı H' Bızerttc hava ii•l!:.ı·· bu - za kanuni. rımızda mevcud teker:-ür ma,.. ıı. mümkün olnca!dır. 
:darr <'dilen Ttirk\ cnıiz 'ıt•gunkü Libya muharebe.'inin onuncu gunii l.ınsk rı,vr'~İnık ovyetler. yol iizı>rin_ luııma,;rna mü·aade etmi tir. Al- fa~lının tatbikatında bü~·iik i ~F:ıdr- Her iki kanunun da meclisin lıU 
diiny:ı h-ırbindc bıt.wııf '>ir . <'yirci ~fıık•an giırırı:; batıııc,ıya kadar de ilerliyen tankların ileri harekf!tini man:~ı. bu Ü'41P'"le l.ibyııdnki ıcuvvet- ler temin edilmiş olaruktıı-. He_: suç- devresinde çıkarılacağı öğr.~n:Jmi'i • 
vaziy:etınde kalmakla b:ı.1 ti:ardır. '<idcletli rrıulıan•bPleı·le Q"eem:~rr. <kr.:dıırmıış v~ l>unhırı karsı tar•ıfa lcr:ni l:.kd.rc edebilL•cektir. Vi:iiden ltı hakkında, o ,;ııçluııun dogduğu tir. 
er.ize dokun~~ı~:avınra k'm·eye do- Sollı_ım ~rphe~iııde dusnum · toprıı p[bkiirtnıii.ştiir. Klin etrafııııhtld böl- alınan haberlere giire La~luııını;tn 000-----

k~ınmııyızı> :;ozııne ı; ıclakatınıızı ela faalıyetı ve taarruw hiçbir ıwtice S!Pd.:ı Alman hır. doğu ; tikametiııdc .\!manya, Trabln~a gönderilecek a~- Sun, .. , ıı· ııerle karı cık Alman mensucatı 
• gi1sterdık, lıizim necip milli ~Prbiye· yermf'ınistir. .\lerkez c"nlır~indr ileı 1 yorlııı·. Bu l.ıölgecle 70 Alm'ln kcr ve malzeme nakliyatı için Tulon y 
rııiz de l>tınt:ı iktiza <' ti'"ir. B ı , azi _ zırhlı ve piynde kuvveti.-.--;, :nıuıla- lankı tahı·ip edilmiştir. Dii~nıan 21) lop Ye Biz,•rt limanbrıııın tam olarak h 
_:\ette lıo.r Tiirk 0 dii.ş 'n v:ız 1 t ! ı· '" ı·dıı- ne nıııh:ırelıeler ~·apmaktaılırlar. Düs 60 nıitrııl~·öz \'.ölü olarak 2 l>in sulJı•y kul.laııılmasıııı i;.;temicıli--. nu talebe, Ankara, 2!l (HususiGmu abiı-inı:z- en çok yüzde :rn nisbetiııde suıı'i elr~ 

b d " 1 "r·ı' c • b. ı·· ı·· 1. · ı \'" a.0 k~r k,,,~·bctmi«t'.·r·. ,·,n1.·1·,al Darl,·ıııııı d,·ı ku\"\'etle mı·1·,,,.,. den: Telefonl._·1) . - . '.üm_rlik. ~-') fı ihtiva edenlerin sun'i iplikle karı.s, 1, _ \'e un.ın e ·:ısmı " 1 ... r 'n-. ı olan rııanııı ;r mo.or u ıva:ı. ım.rn, ;;o '" ·' " " • .,, ~ • l -
bu metin :~ asetiıniz ~ıhi d'1lıilde ele elen fazla tankı talırip r<lilmı..;tir. A- Loııdrıı, 2D (A.A.) - AlmnıılaTın lıer<>ttr bulunmu~ olmasrn:ı rağmen İnh s:ırlar V~kaletı 1 bırıncı eşrın 941 sayılm:ıyıp asli maddelerinin vaı;ıi~· 1 

dürüst ol:ırak idarne etrr:"'' ır, c;ok rala ·ıı <la İngiliz Jiva~ı kumandanı ol- Volokc!nıısk'.ı ~irdikleri haberi, henüz maresül Peten ıııuvnfak·tt etmemistir. tarihine kadwı: gümrükler~ rlmis bu- rına göre Türk gümrük taıt'ife,ıine .. ın: 
kazanm.-yı <la milli tprbiy')m!z ma~:.. dıığu halele 1000 den fazla N<ı· a' - Ru l:ır t:ırııfıııdan teyid eıl.lmemıştir. Bunun ?zerine hava ü,;]pri kolaylık- lunan Alman menşeli s~n ı ~fl~rle ka- tibak c<l<?bilecekleri µozisyonlıır uz(i. 
1ı·nce her :ahada cok ve ıliiıüsi ça- dık. :;ı~.anla.r, S altnogor~k mıntaka~ıııda!ları ve--Jmesi hu:usunda 2 i!' i bir ta.z rışık mensucat hakkın a ir tamim rinden resim ödiyerek idhallerine nı 
lı,nı:ıkla temin Ptmd~ı·e t:ıh•·:;.;tir ' ~- .. koy almışlııır, qonr:ı bilahare bunları yık yapılmış ve ma··e.şal Peten. bu nesretmistir. saack eclil.:!cektir. . , 

A. E. (Ank~ra) B' l }Jalontı t.rke ın cbrır olmu~lanlır. !d~h~ kuvvetli tazyike muvafakat et- Ru tamime göre, 1 birinciteşrin !)41 Bu karardan arni zamanda Tfü·1'
1
'"' 

Ingiliz havacılık müs
teşarının sözleri 

Lorclra, 2!l (A.A} - Kent korıt!u
ı.hında ra<lvodcı bir ı1 utuk "ödeven 
havacılık miiste11arı DPtu drm"tiı:l{;: 

-· ... ira·i .umdeler nra ındafi far· 
ka mgnıen lngiltere - Ru y~ mfü:te
,.ı:k bir anlaşmağa varmıc:!r!·dır. 
Rt.slar kahr:ınıanrn dünişüyor. ölılu. 
riivor ye olüyor. Ruc; pilotları lwıa 

ır propagan( a Londr:ı, 2U (A.A.) _ i.\IoskO\'a r:ırJ-ır;ıı~tır. . tarihine kadar Türkiye gümrükhc.·iııc ile en zivade mıı~har müsaade nı~ ırı l~ 
vosun· .. "' ."elmi.•. olan :;un'i liflerle karıs.·ık do- kei mukavclesı bulunan dicrt'r hiikı.I· • tokholm, '.!!l ( A.A.) _ t.~n'(:o dii· • . · ·: g<!re, .... ovyet kıtalarıııııı I'·ıli-
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~~n bir İngiliz rasa<l halon:ıııun tppe nıılll'.' ıı:~ı h:'l'ı>kntj cle\·anı e1.nıekterlir. 1 ransız Eemı- kunmuş Alman nıenŞP.li mengucattan metler de istifade edeceklerdir. 
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t-uyyarPlerine hiıımiı1lerılir. RtıgJar, 
zafere kadar mücadeleye d'!Vam e-
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mi.ret Yermemckte ve yeni t:.ıarm:lar '-T tı'!-. Asker '.ıılelerıne yardım ıçın ev- . m f k .. ··ı .. ·t .. 
yapmaktadırl:ır. Sovyetler, mukavemet nornıandİ, tayyare ge- velce verilnııs olan karara göre nakil mıt:sı u_va 
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rek't yapan Alman kıbları, Öyle tah- ~a.r m~clısı deniz hareket dairesi J'('- Hamlet pı·uesı"nden dog"an davalara du" n bakıldı 
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Almanlrır, RııR cephesinde :ıeni hir ~ a ıle daha sıkı ışbırlıgı yap'.ırnk \'e~:nden dolayı rejist>· Muhsin Ertug- için tali k edilmişti r . 
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Her gün ilk m:ıtine ucuz seans. 
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