
(Senelik 7,5 6 aylık 4 lira) (Sq.., 100 para) 

IS on Dakika 
-

, ·-·~ -- Macar Başve·ıRuzvelt Polon· 
•• "'*'•la tedbirli bir 

'4ialr •Yiade bet JÜZ 

tc.t.d telrer balaamqtu. 
.... :. ibt1,aUı bir ada· 

kili sonuna yanın kurtul
kadar harote- masına çalııa-

laii( ~lı bet bia lnıta 
..... .... A•karad• va 

'-ti ' IOD ay içiade 

yiz dedi cağını· söyliyor 
--o,__ ..... 

a.1.! blrtt .. blre aeklı Badapeşte (a . ~) - Macar 
---.... a&L __ , btlırekili demeçiade, mıro-s:... , ..... mı,ttr. 

"""111, idi.. ıal Kıytel ve fon Ribbel)t-
. ~· leri annak ropaD Badapeıteyi ziyaret-
•- ._. lda.ltllir kaç ~I leri 11rı11adı SovJetlere 

. ~·.. ~ ._k bahaaar. kıl'fl yapalma1tı olaa mü· 
~ .. ...__•11,, ı•y palaala- dafaa h1rbiai• neticesine 
: ;f. -..;: ıe•e ha adam- kadar ml1l••r yasıada yer 
a • • ~ ~ .._,, "Hlklmet abaacajlaı biıdtrmlı Ye ba 
1 ' laaLm,ar?. diye buıaıae Alma• devlet adam 

'-~ Mer, t•z, laattA lariyle keadiıi araıında lla-
• kibrit Jli•alH rarlqbnlmıı oldaianu ıöy-

---o·--
Viılo~on (a.a)- . Reisi 

cambur Bay ~Razvelt Polon· 
ya Umilletine radyo ile bir 
hitab•de bulunarak fıunlan 
aöylemiıtir: 

Birleıik ! devletler reiıi 
11f atile ıizlere ıöz veriyo-
ramki Polo•J•'I• illikllliai 
iade edinceye kadar ellmiı • 
de olın her fedalıflrbjı lh · 
tiyar edeceğiz. 

--c---
~ lemittir. 

U"t.-..11. ....11.,. beila.. --
0 Fransada kan

hari- şıklıklar oldu .... -:- Wr rl••• aç ArJ·antin 
ı...1•-a .. ........ oJdatu 

k-.... .... • Bren (a.a) - Viıldea ah-·li""' ~ ....... cıye na~ırının nan lıaberlere (Ör• bir çolı 
.. ..._-·-., \'1 -l•çu klmaeler· tayyaresi de• Franıız eyaletleriaıae li1aıi 
Llııııfllll llb ... }•11 brlitf•• ltlr m•laiyette karı11khldar nka 

'iılıi - ;a altılı içi& Dize diiştü lıalmllflar. Hu .. ı...Lır 
laif LL ~ kibrit 7•rİ• Rio de Jaaerlo ( a.a ) - dabiliye aarırlaiınıa baıaıi 
..: ••hl ldlarit, bn Ar jaatia i»ariciyo 11aun ile kolem mldirü ba kan111dak-

a.L'- ,.... .. Wa kilo maiyetiai hamil baluaaa tay· ların biç bir ıiy11i mahiyeti 
......_~ela •Hannı .. dl· yare deaize dütmliftiir. Bü· bulanmadığını dylemlpe d• 
~ ~~ ılaterm.U.. tin mirettebst kaıtalmqtur. bu y&zd•• bir çok kltlaia 

. ~Akfam. - o-- teYkif edildi;t ayrıca ötre· 

b k allmiıtir. 

~d dG;tii ::e~ir ~u:Uk Mak;s:;. boğa-
!"'. ~"-·••ıı: söyliyecek zında20000 Ja-

..._ 9-llea Wr tela- Berlia C a.a ) - Naıyeaal 
ı..:~..,....._._. f:.•;:'llkR~;~~~ ıoıyallt partillain mevkii DOn boğuldu 

..... t k iktidara ıeçmesinia yıldöaü· Nıv1ork: (a.a) - Nevyork ......:.=_- e rar taar.. m6 mü•ııebetl1le Almın ..-.. --..... _:-_-~lar .. r Bazı radyo istaıyiaanaD temia 
li · devlet reiıi ba akşam Avft • •ıaat,. " aııl ettiğine röre Makaıu bo· 
.... ti 1 lattk rapa ıaatiyle 17 de bir DU· ğaııada altı ıiiadea beri 

L..1"':'- ma •· tak ira edecektir. a.11~ltlertlir. Baa- d•••m etmekte olan mulııa· 
,_,....._, ti ..... 90 kilometn ---o-- rebeler netic11iade Japon· 

~":'~· •uaaıılardar. Rommel Orge- ı., .. 30 dıa faıl• ı•miıi 
talı hlt •ı\lwwı lsuıa.. bahralmıtbr. Bu arada 20 
G~ etaaelıtlr.. neral oldu bin JıpoD a1kerl boialmaı-

.......... &. L Ro•mel lıt"a tar. ~ .... , ıq u Berlia(a.a)-Almaa de•let d ı ta L..:.... -tt'tetler ıı1-•-cle . b ,_ d Cava a a annı• iıgali içia .. ...._ .... rei11 Ye •ıaamaa aaı biı· 

9*i; laetlc:
e -L La•••..... d bazırlaaaa ba kafile ciddi 
~ • ... " ... ler lihya aki , mihver ordu· 

• • 
• .a.;..~ "•lata· k d • d ._ bir muvaffakıyetıhdiie uir•· 

L.. . ----· .. lar••• umaa •a• •• aorre· 
~·~~-:::. lnıfhkl aeral Rommel 1 Orreneral · mııtar .. 

-
REFAH VAPURU 

TAHKiKATI ----
Ankar11 - Ref ab vapura laldiıeaiai n 

ba iıte 11bıll iki weldlia vaıl1etial tetkik 
etmekte ola• Millet Medial encBmeal çabt
malarıa bitirmek lıereclir. Eaclmeal• laa· 
mbyacaiı rapar11 puartaıl ıt•ID• kadar 
mıcllle •erec:eji talamla eclilmekt..U,. 

• 
MiL İ KORUNMA 

KANUNU 
Aakara - llllh keraama k•••

lta11 maddelerlai deilfıiıea kaaa• llJill•• 
Millet Medialae YerHmtttb. u~--· ..... 
ıB•kl ictimaıacla püflllmell bnetle 
mala temeldir. 

• 
Yurdumuzda tifüs 

korkusu yoktur 
Aakara-Sllllaat Veklletiaia 1.aı1aı,.tt.r 

malafilladea alıDaa mal6mata ıöre -· 
Jeketlmiscl• tek tllr vakalara te .. cllf ~ 
mekte beraber Tlrldye i~a bir Tifla ea<it ' 

dlteai me•cat d .. ldir. Ba ıiW Wspp 
ıwtalaklara karp i .. atlailmaatla teAltlli 
lttilau Milmlttir. 

Melek mi, Şeytan mı? 
--o,--

Yaaa: SlRRl SANU 

ltrıf •• ııfabat aile ,...ıua. bi le• 
meliadea bu~.. ed• c.aa ...... ı " ..,. 
taai Wr .......... ,. 

. §§ 
Dlfla•• lialbau Wr allall wardu, laW 

1611 kafam, clalla clofrua k•cll sW...
lıtı. keatll ablllrmabia, keadi nd18abllli 
ile tllfe•leri •• Ö•c• mahkum :ed• ı•• 
.tcdui •• Hilal ka•••lar ve dQıhlrlarclar. 

§1 
DilımBı, İfaiz kalimı fakirlere el ~ 

90 en makbal 1adaka. oalua it balank. 
yol aöater•rak yardım• etmektir, 

§§ 
I•••• ••••il •llabıaa •ara ela aal, ,.,. 

ret •• .... 11aklrbtau ıtl•••melWr. 
AIJabtaa •• t.e,Bk daaanr. •Blrlı ... g1ı11ı•-• 

dli•r ltlr kalna mal:ataç etme ... ,, olma• 
mahchr • 

~ ,..La......_ ltl,lk bir Uı• terfih ettirmiıtlr. - • 
~ -~~· lh kadar _... • ~ ,.. ....... 1ıt11net- ç·· -.1 w;ti-.- t Şilinin vaziyeti 
... ~~ .•••• olmadı· orçı J ma 1 k 
ı~--nJOr.. tlı ne o aca 
~ ı..:::--••• .... kazan aıo o. J .. eıro (a.•)-Şill 
.... Aı.. de ltir teWlte Loaua, (•.a):-A'fam ka· haridye aazın lallrlm•Uaia 
~ .... ~ ıta1,.. •aY· marua •ıkfımıte ~itimat alaca11 '•aıi1•tl• fi...tldea "" * 1 Ula:,~ BlapslJI taluirlal ltlr re,a kartı 464 kestirilıme,.ceflmi llJl•mlı· 

re,te tanlp etlDlftlr. tir. 

- Diyojea ıbdk feHrl• aclalD .,._ 
da, bea de kömlr .,.,_._ • .&cal.a ...... 
lllJıl• ltl clabı zor? ... 
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IAM r t: 2 lilllll diı) 

»\NIN f 
EL il.ERii 

~Şehir Haberleri-

----o--........ 
Bu aileden hiç kimıe aile bayatınıa bir 

levhU!SJI yabancılara göıtereaıez. 
Fakat bütün yasaia rağmen ıve bayat

farı.a~a tehlikeye girmeei pohasına, millet 
bılındı: yaşıytflanndan ıihiyd d aler 
Jrsik drjildir. e c 

G ene bir dostum, ıuet~lezin z valh du 
romunu anlıtıyor Ye guete ı" d ı · , •re yer er.ı 
ainia kapııa'rı kuşısıudı •~iter bi 1.1_1 . 1 ._. 1. f k r ı" erın n 
maa_ıne ı tü ca lerle beklemekte olduğunu 
söyhyoıcl11. 

Buyük~ir japoıı fakiilte•ı'1ad e ıoa ıa· 
maalar feltefe dlitl~celeriadea ia"ala d 
aal& bir. J•poa filozofu liberıl f"k• 'ıe .ea 
ffa iti .. a . . d 1 it erıD• 

J poD
ru aı,Yerafıtteh ea QQldaıtardmııta .• 

• . ıc11oy,u c •e yayd1111 f"•-· l •• 
~ t . h ,;J. ıaır erı 

•• ~ yı ızınaamı,hr. o.1a. 1936 d 
taaublrL111maaa f;iri bana : • 

Muhtekirler 
Mahküm oldÜ~ 

Fenip•ı• ~ulvarı~da ~-~ 
kal Mehmet Kuraaoğlaaan 
dikkinıada yapılaa aramada 
400 kilo pirinç, ~ kil!_!o.:_ 
hat- ve bir miktar makıraa 
bulanmuıtar. 

Dükkin ııhibiain bu mad
deleri Hlışa · arzetmediii ne 
'ttceaine varılarak dlla maha· 
kemesi ıarBlm&şUir. __ 

Suçlİiaun 75 lira ağır para 
cez:uını, dükkiaııaın 18 ıin 
müadetle -kapatılm-;ma •ve .. 
10 iila h•psiae karar veril· 
miştir. - Ayni zamanda dik·• 

kinda baluaaa piriaç, nohut 
ve mak11aalar da mlıadere 
edilmiştir. ---

• '"Gbüailn ~i~iade ~clki de komıu olaca· Elektrik ve su 
,.,, QDDQ IÇID bızım Irana bir v r t . 
·~~iz gercıl&eccktir,., demiıU. 1 1 ayın tarif el eri 

Nıhe•,, .,. yar11u içfn her .. 
alıamııtır. Yeter ki ıoauad• .... ıeyd ~oıe Elektrik ' vo ıu tarifeıl 
' t J .. I•• O(QIU k • J L: t aylDID ımpara or oıu,. yO!uelmlt olıaa.. om111on arı ıaua 

H~italtlar keadi adalıraıdı dıbı 
935 

ilk laıfta11 ,. topla11tdar1aa 
te JaPoalar ! .. fıacln bııırlıaauı &etoll baıh1acaktır. Bu komiı1on-
top meYdf.,ı me1claaa çılrırddar J larda evvelce beledlJ•Ji 
Mt6a .. 1erleri~ ılaıak iıter. · •poaya temıU e1lemekte olaa B. 
J•~• .. P"f•Jit ıçık bit ı•'kllde :6 1 Reıat Leblebicloilu timdi 

S.U." ttblılr ve bilim iltmiala teilrr~~ beleclıyo reiıi oldaiuadaa 
taadaclular. Memleketlerinde ,.1L J 1eai toplaablarada belecli-
•-ilt • ••• 11yııız 
-. sce r•zet• ve dercıri buaı L • • JOJi daimi eacllmea azHıD • 
• lclir. • uır mı· 

dan B. Muzaffer Olıen tem· 
~ ~~ l•PHJ• lç"' ••dece ••· •il edecektir• 

•t •• edebiyat ve bir de eılci dil b·ı . . 
L - L.. ela Jt • 0 11111 .... mın D v11ım1J olabılmiıU F 
ktlltlrl• J•"•.._ ... _ t Lıı~ d r. raaıız 

F ,,._ •• •• e Ye unutul· 
ela ıare ra ... , bir zamanlar J 
k•adi toWJ1kleraaa ll"l••rafJ •ponyadan 
. .. -- arı lr .. diıiae 

_,_,--o--.... 

Menemende 
cinayet 

Meae~eade ıem•dtikW ,..___ -
iıtigal eden lbrablm oifa" 
Ahmet Dokaua , lalim ojla 
lılimla kavi• etmiı ve lıli· 
mı bıçakla •in ıarette ya-: 
ralamııtır. 

Yaralı bir m&ddet sonra 
ölmBştilr. Ahmet adliyece 
tevkif edilmiıtir. Tahkikata 
davam olunmıktıdır. 

- --o--
Alaşehir 
Belediyesi 
Alaşehir belediye riyaıeti 

için Parti tarafından namzet 
olarak tliccardan Dayıojla 
Alinia ı&ıterUdiil villyet 
idaıe heyetladea mahalline 
1azalmııtar ve ba uaae gire 
aeçim yapılmaıı iıteamlıtir. --o--. 
Deve Güreşi 
Şubatın bhi11c! pazar ı&nü 

öileden IQDra Oıla K1&1lay 
ve çocuk eıirgeme lıar11m• 
maaf aatiae bir deve ıiireıi 
yapallcaktır. 

--o--
29 Kilo eizli 

kahve 

30 21ad ltA•n ıtif 

lhtikir •• 

-Karnesiz 
Eimelksatmak 

Gaziler caclcleıiade funr 
a Bekir otl• Arif a.tıHalsl 
tahıı karaeıiz ekmek 1atb• 
iJ bıber abamıı .,. laakla .. 
tatulan meıllat ıaç saW 
••rakaıi7le adliy•J• t•• 
edilmlftir. 

1 

Noksan ekmel 
Kahramaalar •• .,,... 

DOkHD ekmek çakijrdıklwt' 
ıabit olıa ild fanacaaa• •• 
1e ceza mahkemealae •erll• 
diklerial yazauıbk. llu.ke• 
meleri iata~ edilialı .... 
ıablt ıar&lerek ı,., ~ ... 
piılerlae Üru Yeril~. 

----o'--'-
ait ol.,alc azere talebe fi•detil....__. 

1 
• 

tımfşti. .._..a ıı-

i 
-Arkası var-

Çecuklara 

Sekiz yaıında 
bir kıza 
taarruz 

Tire kazHıaıa Hacı Meh· 
metler klJBade 8 yaııada 
Hafize adıada bir kız iddi· 

Tirede ipekçiler mıhılle
ıiade bakkal Mehmet Çalm 
oilaaaa e'finde 29 kilo çe· 
kiriek kab•e balaawzak mi· 
ndere edilmiıtlr. 

Kendi kendini 
~e~e- yaralamak 

--o--
Kuşadası 

diye 
~ •ya göre 20 , ... 11cla lleh· 

Aaliaı•,(a.a)-Çocak eairl'•aae K met aliaia taarranaa air•· 
Geael merkezindea: . ç°'n1r Eairr araKma mııtar. Mehmet Ali te•kif 

yardim reısı 
Kuşadası belediye reiıi 

Mitat Bay11lın iıtifa11 üıe
riae yerine •iliyetç• Ka11aı 
Y amaa tayin edilmiıtlr. ,. 1 k . ""'P." •aıe a • 

rama ..u••• mw en 1 !Hriacilcb 1 edilmiıtir. 

den ~1 BiriDcikiaaa 1941 ~ilaiae Dalı :41 ı Geçen ıeaeleria deiil, gelecek ıeaeleria •• güzel.filmi ..•• ı 
Ankara Poli KliDiji1ade 584 L-11 a ~ f d ı d le ı 

128 b . ... • çoçu. ı Mickey Rooney •e Judy Garlan.d tera •• aa tcmsı e ı n • kendi keadhai yu.ı.hilr 
~fKt . ııta aaae de. dıı bıkım ••inde • •e meşhor Paal Vithman Amenk n radyo caz orkeıtraıı·+ d h t kalcl 111--· .-nı 
'NV ço~~,gua muaye~ea1 ya~tarauıtv. Ka· i aın iıtiralıil• me1daaa retirllea ba muazzam ıwheser ı ant h'-~k• ataae~~-ı.. _.!.._ 
nm•• oiütlerilldea 27 aiJeye 3Sl t k O N C A : •e • aı • u.r.-•~· 
p.derilmiştir. 646 çocaıa -'biee • ım ı L A K • -~,__-.....-~--------:'.;11 

a,Ukabı daiı~ı ve ılit d..::-: !---~3()2dka';.';8 Camı ı:Ual mıtiaelerd~;"""''i lzmir llkertlk -
ı ,Oaclo vaHtf 98 kılo be1abiyle bir d 

!740 kilo ıüt daiıtm •ıtır. Kur111nua :.!.: J Elbamra Sinemasında ! llldBI: 
... ~nnd•n 2197 çocuk anne iıtifade ı Gösterilmei• baılanacaktar i 331 dojumla ı•J'fl _.... 
etm~dir. Ayrıu çocuk JU•ıııada gDade ı Seaaılar: 1·3·5·7•e 9cla Cumartesi puar tide başl r ı ihtiyat erabD _.k e411m9ks 
wuati 325 çocuk barındınlmıı, ıliadaı &zere 30.1.1942 Cama.,_. 
balnm ••iade ınade ••••ti 110 çocuk hl· :ıBatiD lzmir balkının aabır11ıh~I~ beklediği dünyanıa •• : aabableyla ıabeclo meytlll 
•ye;edllerek c:emaa 4656 kap ııcılr ye· ı maanam tarılu filmı ı bulanmaları Ula ol-• 
.. k ••rilmfıtir. Baadıa b9ika aalrdi yar- : VICTOR HUGO'aun ÖLMEZ ROMANI : Gelmi1ealer laalda-.4a ar. 
.... olank karam 32 çoçaia 282 Ura 18 ı -Tliliçe ~1- ı kerlik kauuaaaaa cezai ..,_ 

_._ ... _,_.-:'d-•m_.d=·=b-al-:a•:-m_ ... _tu_r. ____ i NOt?R DAM'ın KANBURU ! kllmleri ~ik eclilıcekUr~ 

z A H A R o F ı (Notr daaıe de Pariı) ı: Dr. Fahri ~ 
SAAT VE GÖZLÜK nCARETHANESI ı 01aı1a.ıar: Cbarl11 L:aıb.to• · Mıareea Obara 1 ı...ıt .-..ıMi 

11!U!Mllıac~ .;.•;;. '* ..... ~ 26 \i T~yyare S1De11Jasınd1r lr::6 iı =~--
•w.t.11t1r. 1.-t ı lhtbi91er: ı-,..S-7-9.15 t~t . , nı t 'il ' u . . " •• nurt:: • 
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Londro ( .a) - Amir IJik 
daire lain t Jiği : V ınpir 
va Teu torpito mubripl ri
miz Mclezy oın doğu kıyı· 
lerıada Evd çıkl rı da bir 
kruvazör ve ihi torpito muh
ribinden mürekk p bir J -
poa filosunu y k 1 mıı ve 
ıeri k çın düşm n h rp 
ıemilerioi kov hyar k mu
harebeye mecbur tmi tir. 
jıponl rın bir torpido m h
ribi b tmış, diğ r biriıl ha· 
ıı r uğr mışh'". Amir Hık 
kom yi Teu torpido mch
ribibia batmıı olduğu u bil-• dird>ekle müt essirdir. Vam-
pir torpito muhribinde h -
ur olmadığı gibi yaralı da 
yoktur. Teu torpido mah i
bi mtlr ttebabndan bir ço
ğu an kıyı)' v rmış olduğu 
Umit edılmekt dir. 

JAPONLARA GÖRE 

Tokyo ( a. ) - T bltğ: 
26 sonki uııd Emd v ~ık
larrnd bir deııiz b rbindc 
lıigilizlcrin 905 to luk K n 
torpido u b tınlmı tır. 1090 
tooUitolak V mpir muhribi 
Kenle birlikte i i torpido 

mubribimizle karşıl şmış bu
lunuyo:I rdı. Vampir kıç-

m ğ muv ff• olmu tur. 
Muhriplerimi.zd biç bır h • 
sar yoktur. 

Tokyo ( . ) - Bir Iogi· 
liı torpido muhribi M 1 ıya 
çı 1 rınd kuvvetle imiz la· 

r fıadan b tırılmıotır. 

--o---
lllk portakal sugun n 

ıaudası .•. 
Her aal>Dıb b iam~ride ısı

blmıı bir b rda portakal 
IUJDDD ç ker ID içmenin 
vlicuttaki bütün r hataızlı · 
ları geçirebildiğine bir çok 
kimse! r kanidir. 

Portak•l ıuyaau bainm • 
rld ısıtm içio bir k p 
içi de au ya tıhnab, 10 12-

ra poıtakal saya dolu ol a 
bard i• 11ıc k u içine oturt· 
mah. Port k 1 suyu k yn -
mad n aıcıık aud dur du· 
ra ıııaır. lhk olan bu por· 
takal suyu lalrs til vazif i
ni gördüğü için k bız ol J

Iara çok feydalıd11. 

D 
d o 

si v r?. 
---o--

R dyo 1 nl r, bilhı sa 
h rp yüıü11d n ber memle· 
kette çoğ lıyor. Radyo uu 
kültü. v e ·onomi s b I • 
rrnd d pek büyük hizmeti 
dokunduğundan hüküme\ler 
r dyo cihazl rıaın teb aları 
arasında daha fazla yayıl· 
ması ve bunların acuzca te· 
mi i için azami kolaylık 
gösteriyorlar •. 

Radyo m ki elerinia çok· 
luğo ile Almanya, Avıupı· 
d• et rekor kırmakta· 
dır. 

Alm y aı 1933 e k d r 
skl r zi•iade 4 milyon 560 

bin r dyo ma inesi vudı .. 
1941 de ba ye ün 13 milyoa 
310 bine çıkmııtır. 

Protektorat denilen Çe· 
koslov ya ve diğer yeai 
ar zilerle beraber Almınya-
01 rıdyo abo m oları 16 
milyon 200 bio olmuştur •• 
Ni!bet b sablyl Almıay•· 
d beher 100 aileye 63,4 
r dyo makinesi düıcr. Fa 
çok r dyo cihazı olıD De· 
s ue • şehrinde niıbet 88,7 
dir. 

_ _._,111--

Tereuaöın halis olup 
olmadığı nasıl anla· 

şılır? 
Ter yağl rın ekaennin 

içine bir çok yabancı mad
deler karıştırırlar. Bunların 
ar sında patatea, tebeıir, 
t lk ve dsbrı bir çok ıeylor 
vardır. 

S tın lın n terey i•nın 
halia olup olmadıiıDI aDla-
mak içia 25 gram tereya· 
ğ1 oı iki bardak sa içeriıioe 

tcar k bir küçük teacereya 
koymalı. Bu tencereyide da· 
b büyük ıu dolu bir ten
e re içerisine oturtarak 
teoe koymalı. Bıin Mariye 

u ulünde kaynatmalı Tere· 
yağı riyip uy karııtıi'ı 
zam şt indirmcJi 
soğam z brakmılı eğer te
rey ğı halia i e ıu üstünde 
bir t bako •halinde dooa• 
caktır· içinde yabancı mad· 
deler vara onlar tencere· 
oin dibin ıüzülecek ya&" su 
ü~tünde kalıcı tır. 

30 2111~ Kin• {!; 2 

S kiz ıla kadar 
mem ekette umak 
bil~iy_en olmıvacak 
Maanf vekaleti 6y melıdepleıilli teı· 

kilitlaadırm•k için bir lruua llaırrlamak· 
tadır. 

Mılletl okut mık için b&t&a tedbirler 
· hnacıktır. 

' Köy enistiUllerine 9 2 den itibare• llH 
( seae bin eğitmen, 3000de talebe alaaa

eaktır. 

S ldı yılda 8100 ~ğitmo11 Ye 24 bia 
köy öiretmeai yetiştirilecektir. 

1950 yılında ka7Jeria kOltDrel ibti1•ç· 
lırı tımamlıamıı olıcıktır. 

Köylerde '6 Y•ııadıa itibarea çocukla· 
rua okullaıa de••aıı mecburidir. Çoc:İakl&· 
nuı okula gönderaaiyea babalar her çocak 
için iki lir ceza verecek Ye a1ncı laıp· 
aedUecektir. 

O al ihtiy çluı içia her ıl• ihtiyar lae· 
yeti köy blHçeahıe bir para tab111lae 
mecbur.tar. · 

- -
TREN ALTINDA 
PARÇALANDI 

Maaiıa-V agouda11 v&goaa geçaıek it· 
tiyea Ye bltlia tıı bbn Joıe r•fmca ilen· 
d. • 1 1 • 
11ıae mı o 011111ay 11 K r ğaçh öiret· 

meai Sllleıyman lçöz, iki VBfOD raaıada 
tutulmuş oldaia kol demirini mtitazeaeli• 
Dİ kaybederek brakmış ve ray Oıul•• 
düıeıek tre• alhndı iki parçı oJmq •• 
ölm&ştir. .. -----
Kurabiye ve nafta 

Y8Pl '~-Sl 
Ankara - Hababat, b kliyat, pıtat~ 

pirinç anları Ye ezmeleri•daa her"a.ı• ka· 
rabiye Ye paıta )'•pılm111 ya1&k eclilmiıtir. 

Bu memaaiyet laılıkıaclaki kararan ... rl..t• 
&ç gü• ıoara mertiyete ıireceldlr. 

Kara 1•mif aıeyyelerlaclea karahl1• 1•· 
pılması men edilmiı deıildir. 

ızıir Askerlik Şub si 81: 
331 doğumla ihtiyat hava atıaıa sevk· 

edilmek iiıere 30 1-1942 cuma güaO b.mlr. 
yeril askerlik ıabulade 1Pevcat balaama· 
lara Uaa olaaar. 

Gelaıiyenler laaldııatla ukerUk lıaau .. 
aaa cezai blkucalerl tatbik eclllecektir. 

ızıir Askırllk Şubealndn : 
331 doiumla ihtiyat pi d~. topçu, IU• 

vari v jıadarmı erabaı ev dilmek 
ilzcre 2 ıubclt 942 par:arteai günfi aabalu · 
ıabede mevcut buhıamaları ili oluaur. 

Gelmi1enler haldualta askerlik ka11ua11• 
nua cezai ll&ldltnleri tatbik edilecektir. 

Izmlrde buluaaa yabaacı S.30 ve '53l 
doiumla erattan piyade, jandarma. rlm· 
rlik, ıü•ari •• topçu eratıEUD ( Mut'aauf 
hizmetleriıai ikmalden baıkı kaauaea iJAn 

edilen birer ••nelik fııla bizmetlerlai tle 
ifa hariç ) 31 .. 1 942 camantW ıll!IDe 
k.dar ıabtmiıe aa&raca tlfll ._ • .._. 
ili• ohnn1r. 



S.AHfFE .4 

GE~. z TAŞTI BP ZI 
:>."OYLER TEH-

L EDE IR 
---<>-----

Macıiıa,(Aaadolu)-Sfirc~li yağaıu.ılard•• 
ma..ra din hava birdcDbire soğumuş, bu 
ul:aab ıulu kar bışfamıştır. Ôğledeo sonra 
ao.ja\c ıidde.tini atbii'mı ş tipi bı.Heı de kar 
dii§m8~tür. 

G•diz nelıri tekrar taımışhr. Nehrin 
•~lau dtmiryolunu •ımıya batlamışhr. V -
ıry.t tehlllcelidir. Sular kabıxrrnaktu. de· 
9•~ ederae trenlerin işley~tmesi. hatta 
lu..tıaua •llıllklenmeıi ihtimalide vardır. 
Baz.ı o•a kö1lcri de tt.hli di bir <?umma 
~ilftüı. Buralara •Ür&tJa irodat ekipleri 
~illdirltm1ai li11mdır. Alçak araziyi neb 
na •Dlaıı ~aşillal>aşı k•plao:Hf bulunmak

tM!". Maaisa b61KHiDde kar Y•i~şı d vım aii,.,. 
.. Di• .. brimiıde de hava birdeabire ıo. 
SUlWf öileye doiru batbyuı ıalu kar 
~ ~akte kadar devam etmiıtir. K dife~ 

teaı •l•lderiae lladar ku düşm&ştür· Bü. 
il• cl.ıfuda llarr• irt&lüdiir. 
.. Han b~ tekilde deYam ederse, sabaha 

'fl f~mıre b8 ••ne lçünçfi defa olar~k 
iv Y•ım .. ı ihtimali vardır c . 

ı.-.rdaa relen , habcrfare göre hitila =:- ·~•taka11ada, ılddetli ıepldar lıii· ,. 
~--armelcto buı yerlere k•r Y•im•k· 

-----
A.uadolu 

nası 

• 
aıaası 

yandı 
bi-

Aakara (• .. •)-Buı&a öileye doiru ana· 
tlol9 aj .. 11aıa ~ '4.to •• alaema daireıiade 
lir batak Jlzll1ı. 'd•a ~v••r•• çıkmııtır. 
Ajliıu Waaaıaı• Bit kab\ ıda.kiler itfaiyeain 
,.,4iaai1le ıııflya ıa~ -tiril 'mi .. el'dir. Ajan
•• foh •• lia•dl• opet:"t,~rl Kemal Ça
IDt lluJ ,.rlerbulea 1••~ •tir. Aja•11• 
-'• film • l fototnf k' 'lekaiyon• da ,. ...... 

Yaaııa l"itlemeala• 111eycla. • •eril ... -
... ıiHlrlhnlttlr. 

.6jaa11a cliier teıi1atında biç b~" zarar 
;ektv. 

DYO· 
Rus ceph -

sinde 
--o--

"ltadyo" ııa:ıetesindea: 
AJaıın .. Sovyet ceplıesin· 

deki anıılarrebcle1 şimal böl· 
geıinde eıki eski hızını m•· 
bıfar.a ediyor. SoYyetlorin 
ba cephe kısmına yaptıkları 
baskı artmıır röriilmektedir. 
Bu • karşı Alma• kolları dı 
karşı hicaılar yapırak diş· 
maQJ • uıa iatamli kayıplar 
verdi ki et itıi bildiriyor. 
Ceımp bilr .. i•d• Karıa 

Y•rımMast~d• ıiddetli kar 
fırtıcuı ~ndea faaliyet 
•z ol r. 

Kıııııı askeri ltarekita te
•İri biiyük oluyer. 

Doia •ıpaeıi••i ı•ıçek
ten kıı tartları a;ırtlır. a. 
yıl laı şitl•etli elarak laln 
kiim ı&rmllıtür. SoYyetler tm
urazlar1ı1u! ta ita ı•aelJşutlar 
alballa 1•pılıaııt1r. 

Eiır •ı t•ıim laarekitı ıl
••ıi~ıli olıı ıydı aııl miitearrız 
elaa Al-.. alar taarraza r·e
çerlerji. S •11•yetler tle laare
ket ppa:c ık laaltie •ardı. 
tl•di,.. kadar birkaç yarma 
,.. Dıa ta yapaltilirJerdi Ba 
itibarla d •ia c plıeıintle b • 
rekatın ' laep ba b kımdan 
tetkik ad ilmeai lazımdır. 

Dolaadırıcılık 
lldçoıaelJk '42 ci aokak

ta etaraa Mebaaet •• M•· 
zaffer k•ıiler keadileriae 

-
••mar ılui •ererek karae· 
leri ıiır ini elarak J•Z• .. 
ukları svetih ••lerde• 20 
~taraı para topladdılırı ba-

t bıer alıaırak yakal•narak 
1 ı• bkikata bqlıamıınr. 

lhtikir 
Ke,eciler Fn"Zlpaoa b11lva11ada bakkal 

O.mı• oif u Mtlt.met adındaki ııl:ııı dilk· 
... ıacla piriaç. bulıar, fualya •• .:.akar· 
• &utaadap halde müıteıilorine verme· 
mü aretiyle ihtikir Y•Phiıa da11 yak•· 
'lllaln n bık.kmda meıbu.t ıaç zabıt wa· 
ıakuı ya ptlmlfhr · 

§ Kı~eciler Mataa otelinde miııfiretea 
...._ Balcl111lı Alamet oila Oımaa Pa
.n •• Alamet otla Mebmet Top adında· 
W ldtlleria lımıdeD aldıkları Buldaaa iÖ· 
llrmek tktr• eteldea ayrıldıkları aırada 
..,.a.. luıi .. • yapdıa ırımada 154 ki· 
r. 588 ıram lrah•e bul11nırak alıamıı •• 
t. bla•eleri talamia Ahmet oila llebmet 
" llllit8faclaa aldıklarını apylemeleri liıe· 
ılae ..,., ıaçlalıar da J•kalaaarak hak
...... tat.la• meımt ıaç ı•bıt •ırak•· 
11"9 ••H1ere t .. Hm edilmlılerdir. 

I l ~ ankesicilık 
~lif\ ıs daiuai önflnde Ibra

bim kızı Na1ciye adındaki 
çocak' kalalsafıkta11 iıtifade 
ederek· .aiifıu memurları11daa 
Mehmef oila Azizin cebin· 
clea 350 kar•ı para11aı yaİl
kesilik ıı Yetiyle ç•ldığı ııra
da yak•la.•mışbr . 

Sarhoıluk 
Kemer Unmımh&ue •okı

ğında Ali oilu Ali ıarboı 
oldaiu laalde Cemal kızı 
um•mi kadı~laı da• Sazana 
laıkaret ett19udtıa 1akıl 11-

mııbr. 

HABERLE 
a·tıer karar- Rusya Deg 

• g "h nı gerı 

ror 
Lo dı: (a.0 - Bugün 

aöyl" diğis:e göro Rusların 
f • ılasız ilerlediklerine dcir 
h berlere bakılıraa O jef kıs
men çe il::ni. of&c tır. Al
ma lar bu: da aon der ce 
mişkül durumdadırlar. Rus 
1 t' O jefio ahndığluı benliz 
bildirm miolerdir. Afmrınlar 
her yerde ihtiyat kuvvetle
riDi b rb sokuyorlar. Fa· 
kat Ruı ileri hareketi · dar· 
c!uranuyerlar. 

Smoleu11ko v rmadan Al· 
mıalar içln s ğlam bir du. 

ıak temiai~r•yri muhtemeldir. 
Hitler umumi karargihıaı 
Smole•ı te• Minıke aık
letıniştir. R•ılar V 111ikil11ld· 
Y Y rmışlardır. Burası mü· 
itim bir merkezdir. 
Ruı kuvvetleri Orele de 

yakl 11yorlar. 6rel Moıko· 
•adan 500 kilometre me1a
fedadir. En m&bim demir 
yollarının k vuıağıdır. Ore
lin Ruslann etine geçmHi 
bekle iyor. 

--
ır mda yeni

de Ruslar as
ker çıkardı 
Lo bra(a.a)-Kırıma çika· 

ıılan Rus kıtalarnna yok 
edildiii ln.kkındaki Almaa 
haberi Loadrada •ıu suretle 
kaışlla mıvtır. Yok edildiği 
addia olanan kuvetler kara· 
ya ma·raffıı iyetle ayak bas· 
mış ,. devam eden ruı hu
çumlarına yeni bir hız ver
mfıtir. 

--w-cıc--

Fransanm 111t 
messili biliy 

Stokholm (a.a) - ·-"Dil'-..:'. 

bladet,, ı•zeteaia Loa,. .. .,... 
aldığ'ı bir habere ıir• Lol' 
dradaki H&r Fraaıız k 
tui Moıkovaıa ıe•eral 
reiıliğinde aıketi bir b• 
göadermef e kırar ver-··· -

Iniiliz basını bu lıaf 
StaJiaia ıeneral 
F ıaa1anın müme11ili ol• 
tanıdıiıaa birldelll u1ıyof• 

•*• 
Radyo gaıeteılae ı"" 

reaeral Deıol1111 lae1etl fi/ 
kovaya •armıttır. --,o--

Hollandada 1 
125,000 

Amerikalı 
Loaclra ( a.a) - H~ 

lsilkumeti 500 .. 1000 .~ 
mlirekkep lranetll W. l 
rikan bava fllOllJI• taiD 11 

liaa rarmlf 125 bia .. -..J 
mlrekkep bir Amerlba "1'111 

daaaıaaa Japoal6ra U 
ffoJlaada kanetleri1le 
liil yapmakta ohlataaa 
i• vurmaıtar. ------
Brezilyadald 

Mihver 
Ajanslan .. ;~ 

Rio De Ja•elro (ı.aYda 
Reiıi cami.ar qrclıı 
zilyıda balaaaa ve mı ... mr.a., 

ait biHla ajaulana~ .... "'~ 
~dmaıı ve ~ memlellettea 
nlmaluı llaklaadaki ----··" 
aımeyi bug&a imz• et-.. - .. 

rv çt · yeniı v ~• 
bi kla ı331 D02u1D1 

bükü eti mi ? fihtiyat ölç 
Stockholm (a. )-Oılodıaa f Ve deniz eri 

gelen b berlere göre Nor- ıd t edili tıı 
••çte ~"lmanlar t~tafından : a!'e y lıut 
yeni bır führer tsyıai ile ı Izı:nır Yeril AıkerHk ş.- '-dit 
blikümet karmak arza ı beıaadea: 11 

dadırlar. Bu t-kı'IAt kıua· ı 331 doiumlu itWyat 6lt .ır. 4 
-y ı ı ur- : d • 1 • • •' ı 

mak üzere Hollacda fllbreri m~ ve eaız er erıaı• ;.A 
Oıloya 2'elmiıtır. ı edilmek lzere 30/l/~ . ı güaB lzmlr yerli uk.,.... 

Hala bazırd Norveç bil· ı b . d b bala~--' • d ...!ı• ıu eaıa e ınr IPI""" ' 
kiimdıin e au ıye nızırlıöını ı 1 il d 

ı • arı zım ır. 
yapma ta oJs.n zat evvelki ı Gelmiyealer laakld~ 
~ün beyan tta bulunurken ı kaDUDUD ceza lalklml;,l 
iktidcrı ele lmak sırası bi- ı nia tatbik olaaacaji 
zimdir sözlerini söylcmiıtir. : olanur. 

------------~ ..... ~~ 
Milli Diyan20 biletlerinizi ( Sudat ) ".!:~ınıf~ıı Çora&.kapı Poll• IGerkul 

.ila c>WDER Tel.,_ 


