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.. tılmiD ..... .... c.,lıeniD diler bir k.uninde latala- on ırma tr"!nl 

wliyle baaQa leldlm. Burada karşılaş- rınm Almanları on kö~ koV1D~ -·-
blmı ıenış görüş ve anlayışın beni se- ve 2000 bc1ar Alman suh.y •e erlnt yok ~ aaaı gecllıerelı •elda 
.mdbditınJ we cesnetlend!rdllfııl SÖT· etm.iflerdlr. • ~ ._ 
lemek isterim. ~ miky..ıa mıabh ~·-- Bandırma trenl evveDd pce ancak ._ 

u-:~e~eumunaulradık. Alrilta harpleri ~1:!1';:\~~S:: Dün kazanç ver~si taksitleri 

Tatil dün başladı 

Kıt'ada ve 
Afrika da 

---·---a ..... n DemoJırasUer 
lellfnde lnlılfaf 
etnaeırtedlr-

~l!;VKET BILGLllll 

Burada Olemp bhramanianruıı yl- (Baftanb ı iıacl s.wfetle) sebep Bandırmaya hareket eden vapu-
litlili u kaQılaıtmı. Bu Y:-litlik clellf- run İstanbuldan dört saat aec; hareket nee &kte kadar yatınldı <Battuatı ı baci Sahifede) 
mez bir gayenin başlangıeı 98 nihai za-= =9:;.:!..,~ hiç eylemesidir. Bununla JM:raber tren Ban· lllit dan Mlinio Ddhven:ileri hayrette bll'll-
iere beslenen itimadın bir del lidir. B:z Bimt dGşmq ad,. ştır. b!lclirdlA. dırmada vapuru beklemış ve yolcuların- beak blr dereceye çabnlmaa Jalan 01• 
İngilterec:le çok karanlık gOnlerde ayni llW -.., olan ~~~ ~ dan en büyük kısmını alıp getirm!ştir. 11,...__ .... __ _..

8111 
•-•e•e·•e_...en .,,. ...._ .. ..-•..u npau söyliyorlu. Şu halde ~va~r 

şeyi ttik ve her '9}'iu IOllunda hesiz ical edilnqtir Soll ~ Bandırma treniyle 1200 kişi ~· ..._......... ..._..., .... , u • ' .-..... • .,. -r .,_ ..... mDChktan ve renenl q valf~ ala-
iyi ~ andık. Geçireceğimiz d°'"'"'n teknrJadıiı ~ pfls~ .,. •• .._. Jlenemeacle ....... fdldllatl ~......... kadarlua devrettikten IOIUa da, Alman-
imtlumların ~nlltinl uam•awunah- ltihtOhıı8'Wr fngilizler bir aç zırhlı Y ı lba"I baloları lar, a.,.larmda manen ve maddeten 
ya. B1Z9 ~ birleşen kuvvetler muu- otomobil kaybetmişlerdir. :OOemanın ~ ~ onlalar bulaeaklaNır. 
zamdır. Azgın ve inlafsızdır. Milletleri- Trabl11111U'be yapbla bir hava •lnnmda -· Yum kurbc bayramı olduiu 1çia llt ,utau 'bU7Uk bh' rabm llade eyı.,. Doluda ~t k llMll'keHe ikee 

harı> ve fUtuhat yoluna llOkm abJAk. lıılr f:ngW. tanued dO.tBrillmUştQr. Vılba" aeo..t .Urin muhtelli dört l'9nl daireler '" mUıanller tatildir .. mJttlr. Akdeais ba'ftUIDdakl ~ da 
aı twnıar. ,,_-.. ,,....87·~ trrıhldan-- •!onunda balolar verilecektir. Beledi· Tatil ayın Wafne kadar devam edecek· ADLİYBDB Mihver lehinde delildir. Bri_,.alılar 
nı mtl~ ödıyeceklerini b lirler. Bun. unun teşkiWla Nuilill tam o1uU ye- ye "* Kültürpark pzinoınında verile- tir. 9'1 yUııun IOll lf,bıU. olduiu için dGn IAJa harbinin Udncl lafhulaa hesap 
lann elinde her tUrlU silAb stoklan ve necejimizln ispatını verdqkıden dolayı oek l>..Jo •Üllu.l>etle Mlonda d•kor de- Bayramm araya almUI olması ve bu adliye dairesinde daha bUyOJc bir faali. ettHderi ılbl munffalqyetle 'Wtlrmişler· 
mw wnm bulrlanuue p)AnJ.r vardır mvk duyuyorum. Bir ~ldarmın 18 ay ğlt1klifi ~apılmaaapı •mNtmlttir. itibarla dilnktl gi1n bu ~ IOll ıuno yet vardı. Tekemmül eylenılf bir ~k dir. An...._ pnenl ~ Slrenaika
Bizhn bynaklarımız daha zengin ol- ev"1 ~ oJduiunu sandığı Britan- Bu aalon o gece bir k11 gecesi manza· bulunması dolayJalyle k•anq nrsbd davalar dUn karara baJ!anmıı ve Adeta IUll müda,_lml tmktma IÖNNk lruv
makla beraber, tmı seferber edilmemıt- ,. impuatıodalumm .ımdl ~ raaı iktisap edecek, saat 12 ye doğru mükellefleri vergi tabitlerinl cezum dtln blr brar gOnU olmuştur. 9Q yılına vetlerinin büyük lgpnını Traltluta çek
tir. Merhametsiz harp sanatmd81l 6iN'- kunetleadJll libl, daha da kuvvetlen- lfddar Y•"f'Bf yavq kararacak ve •at ödemek için dün Mali.ye tubelerinde bU- devredUen dosyaların yektlnu da bUyllk meyi terdh etmişdr, 
mcekler!m!a ~· Ceri alm,,,.. c:.tin me ~ olduiu lıir vlJaadır. Bun- 12 den eonra tekrar yanacakbr. yQk faaliyet sarfetmlPerdlr. Memurlar blr rakama balll olmaktadır. Almanlar ve İtalyanlar Slrenalkayı 
ve paba.Iıya mal cak bazı ~ elan daha mOhlrnmi, B~k Amerika ---.e- halkın verıialnl bilAhare cezalı tideme- MEKTEPLER TATİL Trabhutan ayıran 8ot 1dlometrellk çölil 
=~ B wk fena sürprizler da şimdi hürriyet yolunda kı1ıneını çek- &.- k ınelert için cidden bUyük pyıoet sarfet- DUn öjleyin .mr.mkdeki bütan okul· Wr aadaf .. hattı •ymakbıdırlar. 
BİR 'HTftr

0

A rniştir. .., aza urcun u mlşlerd!.r. 1ar bayram. yılbqa ve ıumester tatiline Aa.1Nı Britanyalılar, Blnpzlde dura-
.ı.nunnYESE Nazi boyuııduruiu altmda, hürriyet 7 VERGİ BORÇLARI girmiştir. Bu tatil aYJ.D sekizine kadar caklar J11Jdıı! Yoksa mihver kuvvetleri 

Geçen yirmi yılda İngiliz ve Ameıi- güneşinin dojmasını bekliyen on iki -·- Borçlaruıı dünkil güne kadar l atu-- devam edee.>ktfr. Afrika toprağından atılmadıkça zaferle-
kan l8ftCQlne harbin bir~ oldu~ Avrupa milleti de, sırası geldikte, dUş- Kemalpa14 kazuında dün müessif bir mamış ~lanlar kan';ll1 icabı olarak ayın MÜHENDİS TALEBELERi rinin kafi olanuyacağını düşünerek Tu· 
g&terlldi. ~ ıae ~letlerl· mana darbe lnrlirecektlr. Japonların giz. hadise olmuotur. Kazanın Yukan mahal- ildnci gününden itıbaren tahsili euıval MUheo.dia mektebi muhtelif anıf tale- nus hududuna kadar yür\becekler mı. 
ne tecavüz harbinin asil blr ~fe ol- liden gizi ye hazırlıyarak yaptıktan ta- leainde oturan Ahme~ Canbaz adında kanununa ~öre takip edilecekler ve besinden 60 kiliş!k bır grup dün sabah dir! Filhakika İn:rilis başvekiliabı bir 
d~u tilretti]er. Bu hal, Britany!'yı 8lTU% İngiltere ve Amerikanm hazırlı- 60 ya~nda bir adam oglu Ali ile bir ele- borçlaruu yüade on fazlaslyle ödiyecek· Bandırma yoJuyle şehrimize gelmişler nutkunda ima ettiği şekilde şümullü blr 
mUsait ohnıy~ ?ir duruma soktu Şun- ima dair hazı şüpheleri ortaya çıkarmış- mek meaeleainden kavp etmiftir. Ah- lerdir. ve Karantinada erkek sanat okuluna zafer ancak ınihvercilere Afrikada tutu
di de siz öyles!niz. Bu 28";""'1•• ~t- tır. Bu taarruzu vaktinde karşıl roak met Canbaz tehe...Wre selerelc elindeki Çok şayanı memnuniyettir ki halla- mJsafır edilmişlerdir. nacak Jtir topnk llU( .. bınlr1DD1akla 
le ve devamlı tali~erle gıderil:~~ mümkün dejildi. çiftesile oğlunu vurmak istemi1o Ali ha- mız vergi borçlarını zamanında &temek Mtihend.ia talebeleri sumester tatilini kabildir. Akil takdlnle Mmn tehdit 

Franm lmimetindan IOllr8, ~utere- AMl!!RtKANıN DURUMU basının elinden çifteyi alarak kınnıttır. için öteden beri gösterdiği gayreti dün İzm!rde geçirirken Menemene giderek eden tehlike, ortadan kaldmlnıamış, sa-
nln lstlllmna gıeçilse, Japony~, ıngiltere Malezya ve ş.M Bindlstanda niçin Fakat çifte kınldıiı 11rada tazyik. neti• de ~den cezalı tah.uAtın bil· burada vücuda getirilen su bentlerini dece tecil ediJnı1' olacaktır. 
ve Amerika ile harbe girseyd!, o ~o iyi ~ aonııJara Libya ceel atq almıı. çakan kuqun Aliyi •iır yUk: bir rakam ifade etmiyeceği sanı!· ve tastıılerini gözden geçirecek ve tetkl- llMl HDesl Nılarba Te ba ._. içm-
...ı~ı. ::ı:t\a=1"Jili:'m ~ zaferlerinl a&-tereblllrfm. Amerlkanm ,.anlanuttır. maktadır. CilnkU bu ay maliyenin tahsl- kat yapacaklardır. de mihvercilerin taamlZda lnaluadaklan 
~ f:- . ise PMifikte fena duruma lhmwl. At- Beba•nm kuqwuınduı kurtulan za- ~~ bütün cephelerde şhndl teşebMls kud-
-um_ a bOyUk tarakkiler ~dedi).. lantikte W. senle QçOde ~yar· valh cenç kaza kuqununu aldıktan eon- Ek k ı k reti yer d~ ~fır 
.... mHhimmat Yaı>&ml simdi 'tnğUtere- dundan ileri plıniltir. B0tün bunları ra lzmir memleket hutaneaine setiril- me ucuz ıyaca mtldafuda taatruza, nillıverciler taar-
-~~~İ ROE önOndıe tutuDk. bu bdar iyi bir mlftlr. t ruzdan mildafaaya geçmişlerdir. Bu fl9o 

a __ .,_. _ _ _ı.. d durumda olımJı....,,.. luJdnmnı: ol· • beple 1Ml .ene.inin Avrapada" Afrl· 
~..,... -üstrisin e de büyük madıtmı g6rUrUz. Y allmlzln paJud.nsJd.. kada müttefiklere daha elverieli bir & 

terakkiJer olmuştur. Bir yıl veya on se- ty ~· W f ) • • t• t k •b b• laka kta old v .. lemek kJz a.v 90IU'a u.ebbUsü elimize geçirmek HAYRJ!:I' ED ORUZ Döı1 günden beri gripten rahatsız bu- '-..'. CUZ ama nJSJe 1 ft rJ en Jr rum . pamna uguna aoy 
için fngDW. konuşan imanların bu B r eok ldmaeler Japony~ bir ıcwı- hmuı w.limiz bay Fuad Tuksal mak.. kablldU'. 
devrede b • 'ilr O"•"?Ptler l'östermesl ye- de İngiltere ve Amerlkaya birden harp nnna gelmem1'tlr. Kend!ai henOz tama. bu~uk kuruş olacaktır ŞEVKE!' BiLGiN 
ta'. ılln etme.ınden hayrete d~üşlerdir .. miyle iyileşemedi~den doktorlar Kur- ~ --·------

KORTULU ş Aı. Buna hepimiz de hayret ediyoruz. UI· ben bayramı tatilini mutlak istirahatle KCll'fsyafıa BallleOlncle 
Bu itte dlier milleUerin hürri- radıiJmız ve ulnYacaiJmı:ı darbelere ~esini tamye ey~. Buida"' '-oruma ver""•i Millet Me'"- b "'aJ••-••--J'llt cllvmı mtklafa eclerbn kurtulut ralmen vaıd,Jeti aOkGn ile muhabme v.ı1mı:r.e lcl1 fifa temenni ederiz. ~- " .. - ..,... termlyeceilne göre " ifln 942 yılının ~ .., .. ._ ..... 

lamın ta de mf. 9fS te m1~9" ta J..,an hareketinin alda unun ·- liainde kabul edilen bir kanunla kaldı- ille sünlerlne taUk edileceil anlaplmak- Karşıyaka llalkevi aosyal yardım k<r 
1111 ııhcell mırfell beserlyet tarihinin ohnedılm• a1ar& İngl1ıen ve Amerl· 

8
.._ _. •z·,. drd.m1tbr. Bunun dogurduğu vaziyet ıu- tadır, mıtesl 9 ilk mektebe mensup 80 kız ve 

WlyUk altll1erl aramdadır kanın bynak)arty)e Japon b~ •A ..a A ur ı Diier taraftan ıon defa lzmlrde ek· erkek çocuğa elbise ve kundura almış-
Dhammn hakhhlma ~ ve mabyese edenek, çı.nı ve Japonyanm Diln sabah 10 sayılı tramvay arabuı ~o ve~inin kaldmlmaaile b~gdayın mele fiatı teebit edilirken belediye daim1 tır. 
lr-tlm bir irademiz buhmdula:a Tan- başında bir lalınç gibi. asıhnq bulmıan Salhanede bir Arıza göstermiş ve tram- maliyet fıatı acuzlıyacalc ve bınn.etice encilmeni, yapılan bir hesabı göz önun- *Yılbaşı munasebetiyle Kanpyaka 
~ Wzi ~ ~- Rus tehdidini ıöz önünde tutarsak. J;a. ~ kınlan 8111 bir evin ba]konun:ı bu nokta ekmek f!"tlarında takrıben, de tutarak fırıncılan tatmin cihetine git- Halkevinde cazlı ve danslı bir alle top-

~ haberi Tanrıya in la pon hareketinin akıl ve mantıkla telifi- zarar vermiştir. Tramvay seferlerı bu 40 v ya 50 para bır ucuzluk yaratacak- mi ti. Ankarada ekmek 16 ku111f. latan- lantısı tertip edildi . haber alınmıştır 
imik= ~Jerin be de= :. nln gGç olduiunu görürilz. Onlar, ken- yüzden ufak bir teehhür göstermiştir. tır. Ay baıından .. ıub~ren ekmeğin yeni bulda 16.~ kunıt. iken l~rde 16, 7S ._, ___ _ 
~ Ana tanların dataa dılertue .ı-• ...--~ ı....ı-wm.. _. fıatle aatılmaaı miimkwı ue de bu huaue- kunlf tabu edılmııtir. Yenıden fiat te9-

• va . 
1 

m cad ]e e devam azmim!z1 tahmin ede- A L. L ta "-ab ~llpt 7apdmadlfn'ıa ve ek- l>ltfnde ba fazlalıtm bertaraf edtfecefl 
eden Ruslar, dOşmana ~did~ ~k __ 1!1erdir f al{Jr IC lfOfUSU meğe narh tcsbit edecek olan beledıye muhakkaktır. fzmirdeki ekmek fiab ft-
• darbele indirmiş, Naza rejimlııM mÇA~ · d • el • · b d faali ·· b J •---L tllllta ~~.Bu yaralar yal- BfRI,gşlx KALSAYDIK! (Baştanıfı l ilad Sahifede) ımı me ısının ayram a yet goa- tan u un aynı o~tır. 

mE IC!lcbiı bUnyeyi mbirleyip filirmek· ~ harp 80llUDda Birleşik bhmt gitmişler ve koaeyu stadyomda tamam• SoıJ)'ef/er• a6re lGHHHDCICIHHIHı:ıı:ııııaı:ıaaı:ıH~ le bJmınmk, Nal ruhunu da zahirll- olsaychk emnlyetimld sal1amak içiıt lamı'1ardır. ~ e 
yecektlr. mtlşterek tedbirler alseydık, baŞ1m•m 85 geqten 24 sporcu bu Jar ~u -•-
Kabarıp avGnen Muaollnl ~en gelen bu flclayı önllyebilirdlk. Bu da. bGyGk bir tııtlam lc;lnde bttlrmletir. Bt· (&ıparafa ı had SahifeH) 

,..,1mı ... Artık °' eleadllerlniD bir eslcl dtln7adaki bu1aşık hastalıklardan :wıare iştirak .-ıem hepsi ~ y lb B ı •ln>Mn· bir ldSlesindeıı başka bir'91 Amerikanuı maawı blamı780lllnı ıs. t.Mnwmlmnak sunt171e Tilrk spor ruhu- Moıkova, 27 (AA) _ Narokom11k J 8 ŞJ 8 OSU 
4elildlr. ll•ı.>linl c:ahtk•n İtalyan mil- tıeriyor. Tekrar blr1-nemiz t.;ln, '8tlıa aa ,o.ı lıılr mt..ımı ~. pbriıı1Q RUI kıtalan tarafuıclaa iJgal 
letinl ~ Mllara ft mbıtalara sUrOlr. darbeler mukaddermiş.. l'erdl tunlfte blrlncl1lli blrlncl erkek edildiiinl bildiren Sovyet teblill Oreliıı 
..... ._. ltq.8!'9 Afrika imparatorlulu B~ YORUYEcmlz ll9esfnden Ali TOrksoy 15 dakb, ZS sa- 9 kilometre ıimal!ndeld Riyele demir· 
alın"" Ba1ı I• lıım kurtanJnuşbr Bizim dlvanuzm ~ekte ol- -:.....ıı b~-'·tlr tk' cili~ n-ı---

Sırf bu gece için btanbuldllı •uretl 
mahsuada celbedilen caz orkes
trasile 

ŞABK OBDULAIU · dujwıu gömıiyenleria vicdanından~ wvvue ...... ...._ • 1D •• ,..,___ • ..-- yolu lıltayonunun da almdıtnu bildin. 

Bir.._ enel aif tedüzath olan eark he etmek bakkmuzchr. Sulh yolunda tia- dan :':!;~UnAf' 6~ıJ'!: ; yor. Salonun dekorasyonu tadil edilmJş 
........._ flmcll 8inpdden Tahrana. giltere ve Amerikanuı her uman yan - Birlnc:l J: ikind arasmda yarım Londra, 2T (A.A) _ Stokbolmde do. ve maulıra ıwıııara1ar komuuftur. 
•,: llllm lCada. w ım laydanna Jra- yana ~ tam ltfmadım daı..hıak 'bir fark wımr ı,... ve heailz teJlt etmeyen pyialara 
4llır 1'lltUn balgeletin kantrolonG eline olduiunu aöyllyelıilirim. TMlm ._.,,.. 15 ' puvan1a yi1ıı alre Alman Geııerallerlnden l'ooBuk, Mua1anııızm §imdiden angaje ediJ. 
Mn"'1!'. Lib,reda dftşmanı emni)'et al- ÇörçlUn nutku daldblarea aJlnelm- mensucat talıamı blrlncl olmuş, grup tas. ~·on Rustil ve Fon Halder azledilmlfleıı- mesi mercudur. 
WıJariy)e ,..dik. Bu, ...m,et slllh ft nuştır. nlfinl pamuk mensucata bıppmıpır. dlr. Telefon: 244'1 
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- FA.ar A.ND l.OOSE -
SEYBEDENLDI SONSUZ BIB ~it &AK VE HELECANA GABKEDB

CEK SON DERECE F.SRARU Nuls Bta ŞABF$ıER 
DiKKAT: BAYBAM HASEBiYLE BU FİLİM YALNIZ Oç GCN 

GÖS'l'EBİLKCBKT. öztla Dlı.ERtZ .. 
AY a J C A : INGtıJz FVTllOL TAKIMDQN ANKAltA VI: IS'rAN· 

BUL MAÇLAID... 
88ANSLAa: 1 - 3-1- 7 - • DA.. C. -g-nst,-* PAZAR 11 DE~ 

LAK. HER Q'ON iLK MATiNE UCtJZDUL. 

Nete dalgaları içinde #!irme~c için ma
sanızı behemehal DENiZ LOKAN

TASINDA hazırlatınız 
JlaeaP O.lıestl'clslnln oynalı dana llcuHdan, 
JfCIClll' ç.,,,.,. papçalaıtı neşe lıay,...ı olacaııtıP 

Zencin Kotiyon. Bü)'tik sürpriz.. 
isKELE CSTCNDE DENİZ LOKANTASI TBLD'ON 4te'I 

ıaııııııaııııııııaıı:ıııaı:ıı:ıaı:ıacıaııııı:ıııaııııııa~ıııaııaıaaaaıaı 

ARTiST ... ŞARKIN SES KRAt.1 A. B D v L " A. B'ın 
EN SON ŞAHESERİ 

'l'ORKÇE SÖZL'(} • ARAPÇA ŞARKll.I 

oa915aaaı:ııı:ıaı:ıı:ıı:ıaaaaaaıaaaıaaaaaacııacıaacıaaacıaaaaooaaaaı 

M A T t N B L E B : 12.50 - 3,30 -,10 - 8,50 ••• 
Camartal, Puu ıflnleri 11.10 DA tı.A.VE SEANSL 

ı-lllllllUHU•lllttfWlllMllllllltlHlllllllllRlllHUIRnl111118illllllllllllDIMlllllllllllDIS tnaanlır bulun1eakta. Onun ziyaretçile. - Abraham kendini sıkı tutmak meo- mektedir. Nereye pttiğini kestiremiyo-- - P. P. S. Olmasın 
! rinin nazarında bttyQk ehemmiyeti var- buriyeündesin. Belki de gittiğimiz yer- rum ama, her halde onun yakayı ele va. - Ta kendisi.. Dikkat, onlar yollan-

! A merı·kada .............................. § dı... den blr daha d8mneyecellz. Daha dol· recetı muhakkaktır. na devam ediyorlar. Bunun tek manasL = .............................. - Poliı müfettişı Abraham büroda bir rusu bizi karşılayacak vaziyeti fbndiden - Egeır (9) numara ise pek o kadar Takip ettiğimiz makinenin tekrar hare--
5 ...... , ....................... E müddet kalmayı tercih etti ve çallftllaya tahmin edemiyorum. kolay yakalanmaz sanının. k t etti~ dır. 
i c 5 başladı. HenUz yazıhanesine oturalı yir- - Sen delisin be arkadaş.. Neden - Evet, biz meçhuller arasındayız. - Fakat böyl hır emare yok i :::::: .... :::::::::::::. Janon asuslan § mi dakika olmamı§tı ki milfettiş Cilber· blSyle esrarlı kODUfUYOmm. Bana gitti- Glttilimlz yeri, peşinden k()ftutumuz - Haklısın .sen.. Adamlanmız sakla-= ............... ........ · ~ 5 tın uzattıiı eli sıkmak mecburiyetinde timiz yeri, yapacağımız işi izah et.. İn· adamı bilmiyoruz, dur. nıyor. Demek bir vaziyet var. Biz de 
~ ,,.Kf,BJJBlf: A. D. A. • ı ı. a B r 1 kaldı: san göreznediii bir hedefe nasd vasıl Şofor, müfettlf CUbertin bu cDUR• makinemizle yolumuza d vam edel m 
9 = - Tuhaf adamsın Cilbert, diyordu. olur. emri Uzerlne hemen vitui kı§mlf, dur- Ve hareket etliler. Bir az aonra takıp 
::z:1111111111•,.fWllH11HIUIR1•111111111u•m1111111uınm11•111111• ••-•• ı •lii Nuıl lf l>u.- Ne zaman çalışmak ister- - Acele etme •• Daha epiyce yolumuz mu,tu. Filhakika blr az Bnde 11d otom°" ettikleri otomobilin yanından geçıyor-

- 13 - aem, en haruetJi daklkamda beni bulur- \"ar. Vaziyet twfur: Bir tarafta HD :Miaa bilin durdutu görUlQyordu. Abraham: lardı. Abraharn büyük bır hayretle Mw 
sun. Cooliıı ile evhıde tatlı tatlı muHhua- - l'akat bu Ud otomobildekiler epiy- Coolinin bu otomobilde olduğunu görun-

- Görilyonunu:ı ki evet. Benimle fenalık pl....,_ Jratt,m ıua delWm- Cilbert uzun bir kahkaha fırlattı ve lardl bulunurken öte taraftan biz. ver- ce kalabalık. ce C lberte hitap etti: 
tanıpDO kendlml iyice alır' atmaja * cevap vm!I: dilin ip ucundan istifade ederek (9) nu- - Onlar bizim adamlanmız. Şüpheli - Buna bir mana verir m n '> 

ad evvell onun ahlAkl akidelen- POU. mUfeUi§I Ilı. COoUnl uiurla- -Elbette öyle olacak. ÇUnldı Jenfn maranın pefbı1 anıruya bafladık. Şu da- mu,tertmbe plince, o daha öndedir. - Ne oldu'> 
ni k çln kendJslnl şahsıma bir clıJraa soma daireye ulndı. Onda al-~ anlar, bana en ltızumlu daki· ldbda haklbten (9) numaraıııu Ame- Demek tevakkufu icap ettiren bir nokta - 1'4iaa Coolini aifırmedin mi, kıyafe-
•la7 mevzuu yapbm. Hakikaten bayle ~ haberler badf.thıi gok ellJradu blUmdır. Haydi acele et, kapıda bek· ribda olup olmadıtı katlrllemez. Yal- ıiSrdUler. tini tepdil etmif. 

m v maddJ bir imam yqla getir- edl,.ma. Adamlumdan biri tadr Yu- ıJe1en tabiye atlayaeatız, nız mi1hlmledJilmlz bir nokta Tar. Fil- - öyle olacak, HA geride kal Ben - Bravo Cilbert, ben de bu kadını 
k tazımdı B na delicesine Atık olmak mamn. ~hlnahır m1Mlı..tnde ld5tll. bir - N~t hak1b bunda bir hafta 8nce ,Upheli ubcfatlarm yanına Pdeceiim. nereden tanıyorum diye kafa yorup du-

cib bir hataya diifGnce ken~ kal- ude 'buhmduluna •I~ PolLs - Sorma ve dakika fevt etme, ~ bir ~lc:unun San- Frawkodlll tnee - Beraber sldeUm ıu halde. ruyordum. 
binden vurdum. Şimdi ne~ "tle mlfettlP bu 111111 w tehlikeli Mamla bu daklküar pek 1upıetlidlr. binerek Nevyorb pklill tMbit ed11mı,. - Bqb bJ.r.., hltınma geliyor. Ta· - Şu halde Mba Coolln tacır Yuma· 

ylesem yapmaia nzıdd. En'mukadcles ukı.ndıla nde 1Dcw'C.. w bqdlf- Beraberoe ~· WmnfılerdL tir, AdamJarmua omm arbsmda iken kJp ettillmlz otomobilde acep kq kifl nın dellletiyle hu meçhul f8h.ıala mtbla· 
o1aıı pylerl benim için feda eder. ~ bUudi. l'üat __ Wr mliee Şehrin 4ıfan mahıllelerlne doiN gidi- blWmıe bini kqbetliler. Füat a)'lll ftl", aebet tesls eylemft. 

- Böyle bir ıdamm deniz ordumuzda çıbmıudı Ona W tldr YUfnenm ,.darda. ürahma ıneraktaa çılcbracak 70lcmum, 8eDln teabtt qlediltn (9) nu- - Zumedeıtm Ug. - Evet, dernek muhtemelcl4- Fakat 
çalıpnaa flt.vda ,_.. mv ftrir. _... tem.. lttfll " n' ılD me''I ıtı. deıeeeyJ ıelmlt olmakla beraber 60 mara olmua pek mnb....,ldir. - Su halde his daha Dlabalılm, Ilı. Coollne S(l\renlyor musun' 

- Rica ecleılm A1ırüam... Bu DDklıl mi Ilı• nw1dl. C8bertla .-.mı be1ıı:liıoNu. twekim - Neüae.. adamJuma lilftllia ftl' mıf - Tamamen. 
illıerincle ~ ben de '1'aelr Y- ....._ 111.rie 1ılt ...... Cl1mt bir a silmen ....... oWvbm - Netiwl ... ld, bu ........ ,.-.. -~ lldll ..,_ tecrUbeU• • 
.._. .. W Mr ...... ,.. Olı9 bir Mln&IJata pbm blammfı. 'lt.ollupce _..mi• t• hp il' pmdl bizim llMll'a.lz ,.. .... _. .... Wr1 tılaa mmJ,k edemMhr - DEVAlll VAR -
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Kareli cephesinde Sov-
yet taarruzu ciddi bir 

sekil arzediyor 

Libya harbı 
---·---

Gedap va bölgesinde 
Mihver kuvv~tleri 

hırpalaru yor -·-

Bulgarlar 
---·---

Fili be fuarına iıti
rak kararımızı iyi 

kaTfıladılar -·-Kahire, 27 (A.A) - Orta şark İngi- Sofyo, 27 (A.A) - Filibe ticaret ve 
liı. tebliği : Kıtalarımızın ileri yürüyüşü sanayi odası reisi Zora gazetesinde 
son iki gün içinde yağmurdan yolların yazdığı başmakalede Türk hükümetinin 
bozulması yüziindcn hızını knybctmiş- Filibe Fuarına resmen iştirak için ver-
1ır Fakat şimrlı kıtalarımız Gednbya diği karar üzerinde durarak bunun Şu-

------- - bölgC':-indc dtişınan kuvı-ctlerinin esa.; bat 1941 tarihli beyanatların tabii bir ne-
R.ıcİ\ o .t.Ctc smt göre M. -;kova batı- görülüyor. J, pon kuvvetleri hasımları- kı:>ıınl<.rını hırpalnmukla meşguldür. ticesi olduğunu ve Türk Bulgar ticare-

"l da v chl-ı sımalde Volkhof boyunda na kar 1 h 'r un üstiin bir durum arzet- Topçumuz bu mmt. kadnki düşm. n t;ni_n _geni~letilmesinı _istilzam eylediğini 
~. \ t b kı.ı d \a f'dıyor So'\yet er rrckt dırlcr. Bu durum karşısında Amc- motilıhi na1'-liyc kol'arını ve geçtiği yol- bclı1rtıyobr ve dıy?r. kdiı: k T" k ' . 
H d r l · ı evkilcı ve demı,... olu rıkan "'-' Filıpin kıtal, rıı ın mü<l faad ı J b b ı ı~. d c ste unun ıçın r ı ur ıyenın 

·J arı om , aınaKı.a ır. . il ·· d k' B ı F · 
mukı..zlt-ı ele g cirmcge ınuvııffat, 111u,·aff, k ol. c.tkl. rı pek Al'. muhtemel- B' · · b d t ·zı , 1 . en muz c ı u gar mırına r~smen ı.ş-

mgaz.ının cenu un a eım eme ı .. · r k t · Ank h' k.. ı· cc 
<. mı Iıırdır. Lenin adda çıkış harekt•- u"ı. rek<>tl ine deva•ı cdilın:ş, Bingazi Gc· ı ·rail c kmcı;ı ıçın .ru:1b. u taumde ın 
t n' blıltınan Sovyct ku""'Ctlcn· bıı !i'e'n. Man·ı a · nu··muzd0kı· gunl r zarfında · D ı ..ı. b" ı a·· ver en aran en samımı ır rı: a se-

- .. · ı 0 
" mmc

1 
• 0 u.t. arruımun 11 ço < uşınar lfim1arız. Degişıci tarih'i mukadderat yü-ı ın dogusund, yemden \İC mevkı z.rıp C lİSınek tchfikes:nc maruzdur. gı UJ? cll ı eSU • nJınmı.?tır. .. .. 1 ıünden vaziyetin elim ve ac.ı yolunu ta-

11 tmısleı·dir. MALF.ZYADA . B r cok l' ır d.a.~n . n~ınmı:. ve buyuk kip etmek zorunda knlmış olan milleti-
Moskovanın garbınde çok kanlı ınu- M:.tlezyadn Japon cileri hareketi yeni- hır <ll'po ele g~ır~l~ıştır... . miz, maddi ve ruhi her türlil işbirliği hu-

harebeler olduğunu A1manlar da ıtirai drn başlamıştır. Yarım adanın batı ta- Hnvn kuvntlcrımız duşm_an ~klr~e susundaki samimi arzu belirtilerini dai-
f'tmektcdirler. :n.fında Japonlar inkişaflar kaydetmiş- kollarınıı ve topluluklarına :~ddetlı hu- nıa içten duymuştur. Türkiyenin Filibe 
FİN CEPHESİNDE SOVYET lt•rdir. ~~mlaı: yapnııslnrdır. Bu hucumlardao Fuarına iştiraki karşılıklı dostluk ve 
HÜCUMU HAVA HAREKATI ı;p netıccler alınmıştır. hürmet duygulariyle ve böyle bir mazi 
Sovyetler Finlandiya cephesinde ge- Kahirt•, 27 (A.A) - Orta .,,,..k hava ile biribirlerine bag~•lı bulunan iki kom-··ı ild ta h k tl · b ı Mnilla açık şehir ilan e<lilmi~, fakat ....,... 

mu 
a İLKJı'A"'fUN PAZAR 1941 

rzz:=: 2!21!EM 

Ebedi Şefin 
Ankaraya irelişinin yıldönümü 

tören yapılmıştır münasebetile 
~~~-----~----~~~------

Ankara, 27 (A.A) - Atatürkün An- iştirak etmiştir. Koşular ço'.:: heyecanlı 
karaya ilk geli§lerinin 22 inci yıldönü- olmU§tur. 
mü münasebetiyle Ankara vilayeti Ferdi neticelerde Eşref Aydın birinci 
Cilınhuriyet halk parti idare heyetiyle gelmiştir. Mustafa Kaplan ikinci, Beh
bclediye daim} encümen azfilan gruplar zat Akdeniz. üçüncü olmuşlardır. 
halinde muvakkat kabre giderek saygı 
ile eğilmi~ler ve eelenkle.r koymuşlar- Takım tasnifinde Ankara takımı bi-
dır. rinci, İstanbul ikinci, Eskişehir üçiincü 

Ankara, 27 (A.A) - Bugün saat 14 de gelmişlerdir. Ferit Celal Güve.n bu ko
beş yerde ve beş mesafe üzerinde yapı- şuların manasını anlatmış, birincilik ka· 
lan altıncı Atatiirk koşusuna 300 atlet zananlara kupalar verilmlştir. 

Ekmek ııış o ç e arruz are e erme aşa- tcbli<i-i : Av ve bomba tayyarelerimiz su millet arasında iktisadi işbirliği sa· 1 di K 1. h · 1_·__ k askeri kuvvetlerin buradan uzaklaştırıl- "" * 
mış ar r. are ı cep csıne .KarŞl ço cıün de Gcdabya çevresi i.izerinde faali- hasında mesut bir adımdır.> .~ 
·ad tı· t l kt d J Al masına kadar Japon hava toarruzJarımı ._..,..--------şı e ı aarruz ar yapma a ır ar. - yette bulunınuşlaı·dır. ,,,,.,,.,., ... _ _ 

ve Karne 
manlar bu yüzden kuvvetlerini alela- hedef olması çolt büyük ihtimal içinde- Sehrin b t d k" d'" f" l" \:. t_ Jk t t •b• dd J • 
Cf>le takviye zorunda kalmışlardır. dir. Bugünkü ajans haberleri Manilla- kollarına ~sı~a~e~lc ~~ı:ıa:U0y~prıl~ 'aponlar sı·n~a- ... -.... a ımız pa a es O"J 1 ma e erın 

So t] Al 1 S . sto Jd nın liman tesisatının ve limandaki ge- ~ ~ 
vye er man arın ıva po a mış ve yangmlar cıkanlmışhr. •. • • •hı Ak• ) k d d 

hiç bir şev yapamadıklarını, hiç bir ~~~ainh~tefşicı:ı~~~:~~i?~!~~-~ .Hu~ut bölgesinde .. Sollum çevresin~e Pl"'rda Popham ıstı a ıne a ışms zorun a ır muvaffakıyet elde edemediklerini iddia hır (llışman nutrnlyoz yuvası yok edil-
etmekte iseler de Sivastopol önünde asıl Buraya yapılan şiddetli taarruzların se- mişt!r. 
So .. daf hattın b okta1 bebinin Manillayı biran evvel alarak bu- h d ) 

vyet mu aa ın azı D arı· Evvelki gece Tra_blusgarpteki.· he·d· cfler at tını . yar 1 ar Ankara, 27 (A.A) - Ekmek sabşınm hububat stoklarımızın muhafazru;ı için Al ı · d'kl · ·t 1 -,_ radaki hava kuvvetlerinin yeniden ha-
na man arın gır ı en teyı 0 unmi.lA- de bombalanmış, hır tayyaremız donme- gelecek Pauırte.si gününden itibaren ve- ekmek istihlakinde yapılacak tahdidat dı reket edilecek yerlerde deniz ve hava 
ta LİBr. YA HARBI' kuvvetlerHe işbirliği yapması olduğu miştir. e sıkaya tabi tutulacağına dair bazı gaze- berkesin alacağı ekmek mikdannı ken-

t 1 " Düşman dün Malta üzerine müteaddit T k 27 (A.A) _ Domei ajansı bil- te1erce verilen haberlerin aslı ve esası di ihtiyaciyle tahdit etmekten ibaret 
Londra radyosu Libyada harekatın an ası ıyor. akınlar yapru-ak hasara sebep olmuştur. 0 yo, olmadığı burada yapılan tahkikattan öğ- olacaktır. 

biraz yavaşlamış olduğuna işaret ebniş- Mnlezyada ve Birıııanyada Japon ha- -w8- diriyor; renilmiştir. Bu sebeple ekmek istihlak.inin tahdidi 
tir. İngiliz kuvvetleri bir taraftan Bin· '\la taarruzlarııun ır..klet merkezi Ran- Singapuı·a kaı·şı harekatta bulunan Ankara, 27 (Hususi) - Ekmeyin Pa- dolayısiyle telaşa düşmeğe mahal yok-
gazi etrafında çekilmeğe muvaffak ola- gondur. Bunun sebebi de ve Londradan A 'ın n n t~ b 1 j ği kıtalarımız General Pokhan adı verilen :zartesinden itibaren kame ile satılacağı tur. Hele tahdit kararının Pazartesi gü-
mıyan mihveı· kuv../etlerini toplamakla verilen hal1erlerc göre, bu limana Çine __ _ __ hatta varmışlardır. Üç ay dayanacak su~ doğrn değildir. Buğday koruma kanu· nünden itibaren tatbikine başlanılacağı 
meşgul olurken diğer taraftan Agadebia gönderilmek üzere çıkarılmış mühim· u;;.ı rette tahkim edilmiş olan bu müdafaa ru münasebetiyle Büyi.ik Millet doğru değildir. 
üzerine çekilmiş olan Romel kuvvetleri mikdarda hal'P malzemesinin mevcudi· Bcrlin, 27 (A.A) - Alman tebliği: battı· yirmi dört saatte yarılmıştır. Meclisinde beyanatta bulunan Ticaret Ekmek isti.hlflkinin tahdidine başla-
üzerinde netice aramaktadır. vetidir. Bir habere göre bu malzeme Doğuda mildafM muharebeleri devam 20 bin Hindi sHMıtan tecrit edilmiştir. Vekili Ekmek istihlakinin tahdit edile- madan önce gazetelerle ve diğer vesaitle 

İngilizler şimdiye kadar ne kadar esir İngilizler tarafından içerilere nakled:l- ediyor. Cephenin bir çok noktalarında 40 zırhlı tank, 60 top, bir çok silah bıra- ceğini zaten söylemiş ve buna neden lü- lhını gelen ilfuılar yapılacak ve herke-
aldık1arını henüz bild'rmemic;lerdir. misfü. Sovyel kuvvetlerini karşı hücumlarla karak İngilizler kaçmışlardır. zum görüldüğünü de izah etmişti. Hü- sin istihlak: edebileceği mikdarlar bildi-
Gt.-çen defaki taarruzda 100 bin esir a1- Londradan bildirildiğine göre dtin imha ettik. Kcrç boğa7ında toplarımızın Tokyo 27 (Radyo) - Başvekil Tojo kümet şimdi yurtdaşlan fazla zorluğa rilecektir. 
mışlardı. Belki bu defa da büyük mlk- Rangon üzerinde iki taraf arasında cere- at.eşiyle 7ooo ton hacminde dört düşman beyanatı~da İngilizlerin şimali Borneo- sokmayacak bir şekil bulmağa uğraş- Ekmeyin tahdidi meselesiyle memle· 
darda harp malzemesi if,'1.inam etmişler- yan C'den bir hava rnuharebe:.inde .Ja- vanuru batırılmıştır. dan çekilmeden 150 petrol kuyusunu maktadır. Ekmek gibi esaslı bir ibtiya- ketimiz.in ne istihsal ve ne de istihlaki 
dir. Fakat esir adedi bu rqkamı bu1amı- ponlar 17 tayyare kaybetmiş1erd;r. In- Denizaltılarımız C?_hclütt~r.ik doğu- tahrip ettiklerini bildirnı:ştir. cm tahdidi hususunda hükümet fevkal&- kafi derecede olmayan bazı gıdalann 
yacaktır. Tebliğlerde verilen izahata gö- gilizlcrin kayıbı yalnız üç tayyaredir. sunda 13000 tonluk dort tngılız vapuru Vaşin,,ton 27 (Radyo) - Bahriye ne- de hassastır. Tahdit ekmeksiz maddele- kullanılmasına alışmak lazun geldiği 
re Romel kuvvetleri iyice sıkışmış g;)- Malezyadaki muharebeler devam edi· b?.tırmışl?rdır. Bir tıı.yy.ar7 gem~i, 9 bü- zaretin~ re~m~ tebliği : rin mevcut olmamasından ileri geliyor, kanaati vardır. Bunlann başında pata-
rı.ilmemektedir. yor, Japon hava kuvvetlerinin faaliyet- yuk eeını batırılmı~ ıkı. şılep. 11gır ha~a- Midvay adasında Amerikan bahriye- Ancak mevcutJann ihtiyatla kullanılma- tes. gelmektedir. fatates herkesin kendi 

UZAK DOÔUDA !erinde önemli bir deği~ikJik ve arhş ra ugratılmıştır. Şımalı. Afrıkada duş· tileri hfıla muvaffakıyetle mukavemet sına ihtiyaç görüldüğü içindir ki bu ted~ bahçesinde bile istihsal edeceği bir mah-
Filipin adalarında durum çok ciddl yoktur. ır.~ın basfıs.ı ~cv~:'.1 edıyor. d nl etrnı~kted:rlcr. ' bire baş vurulmaktadır. suldür, Ve istihşall bollaştıkça fiati~ 
~~e.:><"- h"' ayyardc erkımbı~ uk~mtan meytala :ırınta Singnpur, 27 (A.A) - Halen Fransa- İstikbalin en kuvvetli istinatgahi olan çok uciızlay~cağma şüphe yoktur. 

Makineve 
''erilirken 

J t!cum ~ ere ır ço ayyare mp e - da bulunan Hindicinili askerlerin yaşa- <:~~ 
Ji/ber ad.asında O• ımşlerdı.r. Maltaya bombalar atılmıştır. yış şartları koloni halkı arasında endişe 1 O.Sarif Uf bonoları ikinci tertibi azaldıfın~ 
ponlar askeri hare- -·- uy~ndirmaktadır. 

. . Sen11iyer ve Mi ke- Amiral Dego bu askerleı:in iyi jaşe dan •atı~lar büyük •ehirlerde yapılacaktır kafa gtYlŞllier, "' edildiğin! halka temin etmiştir. T T 

L L. • L. ·ı (Baş'tarafı 1 inci Sahifede) lon adalarında A h·- ö 
L ııımefın ıcarne. ı e j Londra, 27 (A.A) _Hollanda Hindis- • merı aya g re 

leozii isinde tetkrkler tanı k~vvetıeri Ja~nıarm. bir de!'izaltı Ameril,arun ice el koya· e . . . 
• . ~mı, bır desfroyerım \•e hır nakJ:yc va- _ Y • • (B:ışt.:ırah l ıncı Sahifede) 

tstan~ul, 27 .. <~.ususi)afı d ~ik)e; pu:ımu batırmıslnrclır. . . . Ccet! tahnun edılıyor.. Vaşington, 27 (A.A) - Harbiye Na-
kame ~e. tevı.ıı ~.1 e~ek~ a. td B _ Londra, 27 (A.A) - Resmen bıldirü- Londra, 2 7 (A.A) _ Hür Fransız- zır1ığı di.in gece Filipin1erde Lingayen 
iler~e!11ıştir. f8f~Y~ ~tın e 1 ı:ş_ diğiı;e göl'e Japonlar Jilber adalarının lar klnargiihının tebliği : 'körfezinde askeri hareketJ~rin şiddetli 
vekilm1 B~ alll ı? .8 

• f ~a1-
5 ~- ~imalinde askeri hareketlere girişmişler- Buhdan bir knç ay evvel Hür Fran- topçu düvellosuna inhisar ettiğini söy

bul • unır ;;,a e~. ( ~a .. Y .. e u1!;üş dir. Buradan bir çok Avrupalılar önce- sızlar milli komitesi Senpiyer ve Mike~ lemiştir. Ameriknn ve Filipin askerleri 
~ toplantı tevllıa ~ş e~ g~ruş"kdan den boşaltılmış ise de kalanların Japon- lon adaları halkının Hür Fransız ve de- Aguvo şehrini müdafaa ediyorlar, Anti-
'11~'!8 dba~kına v1er eceril ~şti e Kamrnı e ·ııe !arın eline ge~iş olmasından korkulu- k vovaya karsı düşman baskısı artml,'itır. 
eucuın a arar ar ve mı r. moknıtlarla birle§erek savaşa başlama .k l , 
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i.şçi1 günd g ri yarım kilo diğer yor. istediğini öğrenmiştir. Senpiyer radyo- japon hava uvvet erı son saa zar-
~ baş ed as a .. 300 iıft 400 Singapur, 27 (A.A) - Malezyanın sunun düşmana meteorolojik malumat fmda büyUk bir faaliyet göstermiştir. 

Ankara, 27 (A.A) - Maliye vektJe
tinden tebliğ edilmiştir : 

Amortisman sandığına çıkarılan ve 
hasıiatı Milli Müdafaa masraflarına kar-

şılık tutulan tasanuf bonalarının ikin
ci tertip 25 milyon liralığı da, b~cisin
de olduğu gibi fevkalade rağbet görerek 
kısa :z.amanda tamamına yakın mikdarı 
satılmış ve elde pek az bono kalmış ol-
duğundan kanuni haddin tecavüzüne 
meydan vermiyecek kontrolün ifası 
maksadiyle satışların muayyen yerlere 

hasn zarureti hi.sıl olm~-tur. 
Bu sebeple ikinci 25 milyon liralık 

hadden kalan cilz'i mikdardaki tasarruf 
bonolarının satışına bundan sonra yal
nız Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve 
Samsundaki bankalarca devam olunaca
ğı ve diğer yerlerdeki bankalann ve 
banka bulUllJllıyan mahallerdeki mal 
sandıklarının ancak vadelerinin. hitamı· 
na mebni ödedikleri mikdarda yeniden 
bono satabilec.-ekleri, sayın halkımıza bu 
bonolara gösterdikleri tehalük ve rai
betten dolayı teşekkürle tebliğ olunur. 

D km ın: a ~aşın~ :~~etle muhte- büyük şohri olup Japon ilerleyişin\n verdili de malumdur. Temöv'ı ziyaret Uzak şark Amerikan Başkumaııdan-
grald' e e ven mes tehdidi altında bulunan İpohtan kadın etmekte olan amiral Nözülü 26 ilk ka- lığının Ma"!illa şehrini açık şehir ~~ 

::;ı.<::::;,.<~;;::,-c;;;::..-c;:;:::...c::::>-<'>"'"""':;.;><'~:A.::>"'-:;,.c;;:~ ,~-c-,.-::::--.~,.oe;:-,,.<;.".:~,...;;::,...;;:::..c;;::~~)o<;:)o<;:><;:~ 

me ır. _.._._.._ ve ~cuklann boşaltılmış olduğu haber nunda bu adalara geçmiş ve oradaki va- ettiği Harbıye Nezaretince resmen og-
'- Ü veriliyor. ziyeti görmüştür. renilmiştir. Diğer çevrelerde kayda de-

Arda 1ıöprüaün n Plebisite gelince. ada halkının arzusu ğer bir şey yoktur. 

b · • • noktalarından 50 kilometre kadar iler- nu belirtmesi bakımından mühimdir. Londra, 27 (A.A) - Filipinlerde liı-
İnf OOf I rfmlfflr lıyerek Manillanın 130 kilometre şima- 940 haziranından beri ilk defa olarak zon adasında Manillanın şimal batı ve 

Ankarada bir 'fürk Krimonolo ji 
enstitüsü tesis edilmiştir 

lstanbul, 27 (Husus!) - Avrupa hat- linde bulunan bi noktaya varmışlardır. Fransız vatanda§lan demokrasi pTensip- cenup doğusunda §iddetli muharebeler 
tı itzerindeki Arda köprüsünün inşaatı aynı habere göre japonlar paniGuiyi al- }erine göre reyini serbestçe kullanmı§tır. oluyor. Düşman baskısı gittikçe artıyor. 
tamamlanmıctır. Bu köprü üzerinden mışlar ve 8 kilometre daha cenupta Mon- 2 7 ( A A) F Görünüşe göre japon1ar adaya büyük 

-:ı k · d h · a l dır Yu"ksek as- Vagington, · - ransanm takvı"ye k\ıvvetlen· çıkarmı~~lardır. g""'meye baclayan trenler Meriç öpriı. - ca a şe nne v rmış ar · \T · t f' · du" haric:ye nazın ~ 
-:ı '"' keri şahsiyetler Boguicnun bu sabaha aşıng on se ırı n • Şimalde Lingayen körfezi bölgesinde ııü için malzeme taşımaktadır. Merıç kadar Amerikalıların elinde bulundugu" - Kordel Hall'ı ziyaret etmiştir. Sefir, ga- Amerı'kan ve Filipin askerleri Cuma 

köprüsü inşaatının bu hafta ikmal edil- · ·1 b h da Senpiyer ve Mi-
mesi kuvvetle muhtemeldir. İnşaatın ik- nu Asosyetcd Pı·csjn muhcıbfrine söyle- k:~:~ C:Jaıa:~:d: n nizamın korunması f..'Ünü düşmanın taarruzlarını muvaffa-
n}arını· müteakip AVJ'Upa ile tren müna- mişlerdir. k b" .. · · · f kıvetle pilskürtmUşlerdir. 

Yeni Delhi, 27 (A.A) - Buraya ge- için Ameri anın utun mesaısını sar e- -Cenupta ise ". ok şiddetli tank muhare-lralatı başlıyacak SelAnlk, Pirede topla- d Y• · .. 't ttıY· ı· "ylenıiqtir :. 
len resmi mal...,,mata göre av tayyareleri ecegını umı e gın so • · belen· oluyor. Kayıplar iki taraftan da nan Türk ithalat mallar karadan nakle- u 8 dilecektir. Diğer taraftan DecJeağaçla tarafından korunan bir çok düşman - - .-ığırdır. Manilla açık şehir ilan edilmiş-

Kuleliburgaz arasındaki tren irtibatının bomba tayyareleri her ne kadar dün M a' ta ~e de sürekli tehlike işareti altında ya-
~eminlendiği bildiriliyor. gündüz Rangoon üzerine bir akın yap- sıyor. japon tayyareleri şehirdeki karşı 

---• mışlnrsa da az hasar olmuştur. Askeri Malta 27 (Radyo) - Resmi tebliğ: koyma bataryalanmn faaliye-tsizliğinden 
---- J 5 ehemmiyette hiç bir zarar olmamıştır. 10 Dört 'defa Alarm işareti verilmi~tir. istifade ederek ve gittikçe daha alçaktan 
}ıfanbul aa kar düşman bomba tayyaesiyle 10 av tay- Düşman akıncılarının bombaları sivil u~arak liman çevresinde demirli buJu-

• b / f yaı-esi tahr~p edilmiştir. Ayrıca 4 düş- binalarda cüz'i hasara sebebiyet verm~ r.an vapurlara yüzlerce bomba atmış-
san t İ ml U mUŞ ur man bomba tayyaresinin daha tahrip i~e de insanca zayiat yoktur. Düşmanın !ardır. Şehire hiç bir bomba düşnıemiş-

lstanbul, 27 - Şehrimizde kar dün- edilmiş olması muhtemeldir. bir bomba tayyaresi düşürülmüştür. tir. 
den beri fasılasız devamdadır. Bazı yer- Manilla, 27 (A.A) - Fllipinlerde 
)erde kann kalınlığı 15 santimi bulmuş· ~ıuıımııııımııııııı m:ııııııı:mmmıııımmmmmmııııııımıııııı ııııımuııııııııuııııııımıııııııı ~ Amerikan komiserliğinin emriyle ve bir 
tur. Kar yüz.ilnden Ankara ekspresi ~ - yanlışlığa meydan verilmemek üzere 
bir buçuk sant teehhürle gelmişti. _ Manilladaki askeri tesisat kaldıılmış· 

---•- tır. k 
KOORDtNASYON HEYEI1 Şehirde asayiş belediye ve polis uv-

TOPLANDI _ vetleri ve burada bırakılan kıtalar ta-
Ankara, 27 (A . .t\) - Koordin~syon rafından temin edilmektedir. 

heyeti bu"'ün saat 10 da Basvekalette _ ... Manilla, 27 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Basvckil Dr. Refik Saydamın riyasetin- = ::: Şimalde yalnız topçu faaliyeti olmuş-
de 'toplanmıc;t•r. :: ·ı.:·ı· tur. 12 saatten beri düşmanın hava faa-

,.._. _ § liyeti artmı~tır. 
AMERlKAN TEBL1G1 r ------------"'"".::'::::::::::::: 

Va«in.,.ton, 27 ( A.A) - Vaşington, ~ı11111111ııııımııııımııımuıııımm1111111ı11111111111!: 
Greenv'ch saatiyle 14,30 da Bahriye Bti'.rÜN İZMİR HALKlNJN BAZI PARÇALARINI GÖRÜP SABIRSIZLJKLA BEKLEMEKTE OLDUliU § 

Ankara, 2 7 (A.A) - Bugün Maa
rif vekilinin Tiyasetinde Siyasal bilgiler 
okulu direktörü, Hukuk fakültesi adli 
tıp profeaörü, SQ8Yoloji doçenti, Yük-
sek tedrisat tuhe müdürlerinin iııtiraki
le bir Türk Krimonoloji enstitüsünün 
kurulmasına karar verilmiştir. 

Vaşington göröf • 
meleri · 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

yele gcçmiıtir. Bu konseyin topla~tısın· 
da cumhurreiai B. Ruzvelt ve lngiliz 
hatvekili Vinston Çörc;il hazır bulun
muşlardıT. 

Dikkatten kac;mıyan bir şey de Çör
çilin Amerikan kabinesinin içtimaların
da bulunmasıdır. 

Şimdiye kadar yapılan müzakereler 
ordu ve donanmaya ait meselelerle as
keri harekata inhisar etmiştir. Harp 
malzemesi istihsalatı ve stoklar mese
lesi §imdilik ikinci planda gelmektedir. 

RUSYANIN DURUMU 
Radyo gazetesine göre Rueyanın du

rumu en büyük alakayı çekmektedir. 
Vaşington toplanhsına 21 Amerikan 

hükümcti, Avueturalya, Kanada. Holan
da, Çin davet edildikleri halde Rusya 
hakkında hiç bir ııey söylenmiyor. Aca
ba Rusya bu konuşmalara resmen işti-

~~~~~ılğ~dta~~1::i1fa~ın ~~1:~~ L~~~ - H A R u N u R R E ş • D 
yen Ç"Vr :nde fasılalı muharebeler ol- -=- 1 rak etmiyecek midir} 

- Bu hu!usta sarih mallımat yoktur. 

maktadır Lam~n koyunun cenup doğu 
kısmında harekat çok şiddetlidir. Düs
manın harp ve nakliye gemilerinin Lin- _ 

• 
ın 

Dün B. Ruzvelt Beyaz sarayda Sovyet
ler büyük elçisi B. Lltvinofu kabul ede~ 

_ rek uzun bir görüşmede bulunmuştur. 
Çörçilin Amerikan mümessiller mec

- lisindcki nutkunda Rusyaya ait sözler 
::. müttefiklerle Rusya arasında bir tesn-

maktadır. Bütiin cepheler ı.lzerinde düş- :: & ~ 

ni.idün delili sayılmaktadır. 

r.c.yen körfezini takviye ettiği anla~ıl- Tu·· •kre G o·· z D E s ı· 
ınanrn hava faaliyeti şiddetli olmu~tur. I:: 

So··zıu·· Diğer ç"vrelerrle bildir-ilmene değm· bir ~ 
Mdisc o!maınıstır. !: 

Türkçe 
Şarkılı E Eden'in Moskovada bulunduğu hak-

Manilla, 27 (A.A) ~ Japonlar şehrin 1 § EMSALSiZ' ŞARK FiL' 'MiNİ B A y R A M D A TAK D i 1\1 EDECEKTİR 
senelerden ben kullanılmayan e.ski S::ın- :S . · ·· ÜK · · fJ · · V S V ..,,u, = 
tiago kal !:İ kısmını bombalamışlardır. ~ DA'!- J~OLÜNÜ: ŞARKIN EN GUZEL SESLi VE EN BUY. ~TISTI M ~ I!, G L . ... -... n'§ 
Şehrin d·;er b:r kısmı ile limanda l:iulu- :;: BÜYÜK BİR MUVAI<'FAKIYETLt: OYNADilil BU FİLİl\1 ŞiMDiYE KADAR GURDUlitil\"rÜZ. VE GÖRECf •• = 
can .va urları. da bombalandığı rc:smen :: (iİNİZ ŞARK FİLiMLERl"'lL~ EN GÜZELi VE EN MUVAFFAK OLUNANIDIR...... ~ 
hı1dırıl:ncıttcdır. . TARİIDN EN BÜYÜK VE EN KANU AŞK AIACERASI..... : 

Manıll~, 27 ~A.A) - ~anıllaya ~ele- 'i:.ARK SARAYLARININ GÖZLERİ KAMAŞTIRAN İHTİŞAM DESTANI... : 
fônla verılen bır habere gore A:-ı1ortıada - ~ E 
karaya çıkan japon kuvvetleri hareket ;11111unımmw11111mı111•tt1ııııı1111r11111111mııın111111111111111111111mnı111H1111111111111111111111111111ımıııııı111111111111111111111mı~ıı11iı111111ı.uuu.unm11r: 

kındaki haberleri tc-yit eder malumat 
yoktur. Mamafih Moskovada da miit
tefikler arası müzakereler yapıldığı bil
dirilmektedir. 

A .MANLARA CöRE 
Alman radyosuna göre. Ruzvelt -

Çörc;il konuşmalarının bir dış ve bir de 
ic; cephesi vardır. Dış cephe ahenkl'di ... 
İç cephe iki tBTaf arasındaki ayrılıklar 

Enstitü riyasetine hukuk fakülte
ai ceza hukuk ordinaeyiiA profesörü Ba-
ha Kantar, genel aekreterliğine Fahri 
Ecevit seçilmişlerdir. Enstitü Ankara 
hukuk fakültesi binasında çalışacaktır. 
Bu enstitünün lstanbul şubesi de açıla· 
caktır. 

Çinin mukavemetini 
kırmak için 

(Başt.rafı 1 inci Sahifede) 

Tokyo, 27 (A.A) - Hong Konga 
karşı yapılan hareketlerde Japon fılosu 
bir denizaltı ve bir gambot ve altı torro· 
do batırmıştıı•. · 

Adada 40 kamyon ve bir çok harp 
malzemesi ele geçirilmiştir. Limanda 21 
ticaret gemisine el konmuştur. Bunlar
dan üçU büyük gemilerdir. 
ÇİN - JAPON HARBİ 
Fudejsint, 27 (A.A) - Funan ş!ma

lindeki Japon taarruzunu durdurmak 
için Çin ba~kumadanlığı oraya asker 
göndenniştir. Japonlar bu hücumu, 
Hong Konga karşı devam eden Çin ta· 
arruzunu hafifletmek için yapmaktadır
lar. Funandaki Çin generali Şansiye gel
mişt!r. 

General taarruz haberini alınca Çun
kinge gitmekten vaz gcçmL~. 
Hon~ Kong çevresine taze Çin kuv

vetleri gönderilmektedir. Askeri hazır.. 
]ıklar süratlendirilmiştir. Ve Fuaskide 
karargah kurulınuştur. Bilyük b:.r Çin 
taan·uzu yakın göriilmektedir. 

ve anlaşmazlıklarla doludur. 
Harbuı müşterek sevk ve idaresinin 

siklet merkezi Avrupada mı, Şimali Af
rikn'da mı, Pa-;ifiktemi, Atlantikte mi 
olması lazım geldiğinde ihtilaf vardır. 

Alman radyosunun bu haberine rağ
men lngiltere - Amerika arıı.eındn bir 
anlaşmazlık mevcut olduğu tahmin edi
lemez. Çünki her iki memleket matbu· 
atı C'ördlin nutkunu ingiliz - Amerikan 
iş bir1·~·,in tam bir ifade.si addetmPI -
tedirl .. -, 

(Radyo Gazelesi) 


