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h -- ıye e ıyor 
.. ırıncılarla ----
•• Loudra (Resmi tebliğ) -
OrÜşmeler ••• akıamki tebliğe göre Alman 

Son: Dakika 

Almanlar hali 
çekiliyor la 

Caponlar kim· 3 Italyan ge• 
lerle harp nerali 48 sa-

halinde atte öldü 
Tokyo1.,. (a.a) - Re.mi Loadra (ı.a) - Son 48 

saat zarfında ltalyanlardaa 
üç general ölm6ştür. 

t kuv""etleri Moıkova dahil Jt --!!-- " 
111 "'•c:ı Mehmet diyor ki: olmak üzere birçok ecpbe· 'L k }erden çekilmektedirler. Moı· •aaek meselesiadeç, •· 

tı yalaız hayvaalara at- kovanın 100 kilometre ger· 
lltelidir. Gerçi biz nor· bibdcki Müıcıkoyu tabliye 
a.111aadın fazla ua ah· etmektedirler. 
' fııla ekmek çıkarı· Mareıal Timoçcnko ce-
• Fakat; ihtlyıçı karşı· nubuada ilerlemektedir. Bu· 
Joruı. Siz 1ıızeteciler rada 119 kamyon, 20 mayn 

ıebebiai fırıncdır1, ıtoku ile daha pak çok harp 
laayvan sahipleri.Je at.. malzemesi elde etmiştir. 

11_~rauaaz.: 
""11.uki aautayorauaaı ki, 

1 zamanda balkın bir 
lla alarak evde ekmek 
.,or, ba ıuretle farın· 

•erilen un klfi geliyor· 
Şi111di kimıe evde ekmek 
llaayor. Ba ıuratle halkın 
Jlrmi beı ve belki de 

fırınlara koım•i• 
in 1 oluyor. 

---o----
Gece çarpış· 

maları 
Loadra (a.a) - Japonlar 

Zilıaa sıece karanlığından 
iıtifade ederek giıll bir çı
kış bareke\İ yapmışlardır. 
Burasını iıgale munffak 
olmaılarsa da yapılan gece 
çarpı1ma1ıada mühim zayiat 
vermiılerdir. ---' l»uıllak& buhranın 

eriaclaa biri de budur. 
lı babraDIDI bu 1DıdeD 

'-eeı~mek ı•rektır. " Amerika bah-
~11 SESi HAKKIN riyesi kuvve\'· 
~ SESiDiR • 

lenıyor 
inekte kar· Lo8 dra 7,15 (a.a)- Ame-

l •• rikaa hükümeti diia deaize 
ile USU U bir yeai kruvazör indirmf~ · 

~ra --H.ik.:°ıııa belli 
lldı maddelerin• olıa 
ttaı tanzim etmek ve 

611Uae ıeçmek lil•r• 
"'••tçe 1apılaa tetkikler 

81 herlemlıtir. 
~ldlrUdiilne söre gıdı 
~.deleri &zerinde lıtihli~i 
~~ it edici tedbirler• daır 
~6Gaıtçe kararlar ıhnmık 
'~ •dir. ltk o1rrak ekmeğin 
'- )lc:ı ıöre tezii için kar
-.._t _llulD ilıdaaı kunetle 

l:'•eldir. 
~ deaen çıhtaDlara, ifçİ· 
"-' dılıa fazla ekmek tab· 
't'dilıcektir. 
~ •ıh maddelerin de az~· 
Waı fiıUeri yakıada tesbıt 
~•l&tlr. Diğer taraf tan 
"- 'lılarda yemek cinıleri· 
~ •ıaltdma11 da dOşilaül· 

liritan Pasifik ku-
lllıdanı dıöııtı 

~\t•thırtoa (a.a) - Ame· 
~'-lıa Paıifik doaaama11 
-.~~taıı Amiral Smeliag 
~llİDden kaldaralmıı ve 
~· harbiye aezaretiade 
~ • alr•D amiral Numar 

• tdilmiıtir. 

itaya hücum 
llıltı (•.•) - Re1mi: E•· 
~I gece alta tehlike iıareti 
'-•l l1Df1Ur. DDımın tayyare· 
s;._ •dı Oıerindı Uçarak 

l.atailılmıı iıe de ancık .. 

tir. Üç sıüae kadar daha 
üç muhrip indirecektir. 

----mm:---
Honkog 
Müdafaada 

Manili• (a.a) - Hoakok
ta mtıdafaa devamediyor. 
Düşman bom~ardımauı de
vamediyor. Fakat balk bu 
hıl ile ünsiyet peydA et-

mittir. 
----=---

Amerikan ha· 
riciye nazırları
nın toolantısı 

V ııiagtoa (ı.ı) - l 5 ikinci 
klnunda Rio de Jınerodı 
toplanacak . olan Amerikan 
cümburlyetlerioia hariciye 
naıulanaıa içtimaıada Ame· 
rik• birleşik devletleri bükü· 
metini mliıteııtı B. Suamer 
v elı temıil~ edecektir. 

-----
Vali teslim 
olmıyor 

Hoag Koıtg, (a.a) - Va· 
linin bn şehri itealim etoıesi 
hakkındı yıpılınlikhıci tek· 
Ufide vali reddetmi tir. 
Gelen elçiy bugibi würıcR· 
alluı lllıbul etmeyip ıon 

-- --
Moskove, (•.•) - Alman 

kıt'alıuı çok geniş bir C<'phe 
boyunca çehilmcğc devnm 
etmektedirler. 

Nevyorktan verilen bir 
habere göre Moskovanın 105 
kilometre babsıada bulunani 
Mojalsk bölgeıi Alm11nlar 
tarafından tıpkı Nıpolyon 
tarafındın y11pılan çekilme 
harekihna uygun bir tarzda 
bofaltalmıktadır. Bu çekilme 
hareketini hava ku•vetleri 
büyük bir ölçüde muhafaza 
etmektedir. 

Diğer taraftan verilen bir 
habere göre de Rus ordusu 
çok geni~ bir cephe lize
rinde düımanı kovalamak
tadır. Leniagrad • Moıkova 
tren yolu iılemeğe bııla· 
mışhr. 

----... --
Almanya 

Petrol sıkıntışı 
çektgormuı 

Londra (a.a) - Almanlar 
Avrupa karasında kazandığı 
muharebeler eına11ada an• 
cık kuvvetinin bir kısmını 
kullanmıştır. Fakat Ruıyaya 
taarruz ederken bütün insan 
ve malzeme kuvvetlerini kul
laamık zorunda kalmııtır. 
Halen AlmaDya senede 30 
milyon ton petrole muhtaç· 
tar ve bu petrolün ancak üç
te birini bulabilme': tedir. 

--m11--

ıöıcü Japon bükümetiain'.; 
rıhılon Amerika, iagiltere, 1 

Hollanda vc-HoUıadaHf Q":Ç. 
distanı, Kanada, Avudural· 
ya, Pıınawl'!, Gutam le, San 
Sılvador büküm etle. ile harp 
hali mevcut bulunduğaau ve 

" 

Belçika ve Y uaanistan ile 
sıyasi münaıebetleria kesik 
bulunduğunu, Polonya ve 
Ek?atör bükümctlerile olaa 
ıiyaıi münasebetlerin henüı.: 

taayyün etmediğini ve diğer 
Amerikan hükfünetlerile ıl · 
yasi münaıebetlcırin resmen 
normal olduiuaa bildlrmiı· 
tir. 

• 

I 

' 

Singapur valisi goriga YUGOSLA YA 
ÇBkllmigeceğiz dedi KRALININ 

Siogapur (-..a) -resmen 
bildirdiğine ğörc Siugapur 
valimi bcyınıtta bulunarak 
Bütün imparatorluk ve ada 
leti seven herkesin Sil:.ga· 
purlularla beraber bu1un-

NUTKU 
---o---

Londra (a.a} - Yogoı· 
lavya kralı Piyer dün beya· 
natta bulunarak demiştir 

ki~: 

Ölen generaller ıaalanltr : 
General Dokorelli, bu ı•· 
neral Sovyet Ruıyanıa Ce• 
nubund~ ölmüttür. 

Amiral Luito Laal •• Lf. 
oya ordusu başkumeadı•ı 
general Carollidir. 

Harbın başlaDgıcnıdanbvi 
ölen ltalyın ıenerılleriaia 
adedi 9 a bılii olmılıtMlar, 

Hatay da 
Zelzele 

Antakya (ı.ı) - D&a ıa· 
at 15.45 te burada •• el· 
varlarda şiddetli bir aelıele 
olmaıtar. Huar yolrtar. 

·~ · ı 

Mısırda 
Amerikan 
Fabrikalan 
Londra (ı.a) - Amerika· 

nın M11ırda bir çok fal»rilıa· 
lar tesiı etmek için M11ıre 

duklarıaı işinin biç. bir zı .. 
mau ne bir kadın ve nede 
bir erkeğe geriye çekilmek 
emrini Yeremecegini bildir .. 

bir çok Amerlkab ıelmiıtir. 
Baaların bu bapta ı••it pro· 

. jelerl vardır. Bir çok ltçl 
* .evvelce ltalya•laran mlıtem-

Eğor milletim o z•man 
kral naibi olan zatı dinlemiş 
olsaydı şimdi Yugoslavya is· 
tiklllindeo eser kalmıyacak· · 
ta. Belki de bizleri Amerika 
ve Jngiltereye karşı harp 
ilin etmek zorunda bıraka
caklardı .. 

miştir. Vali zafer bizim ve 
benim ne11imdca olanlara 
ait olacaktır ıöılcri ile nut. 
kuaı nihıyat vermiştir . . 

--.-:---
Pasifik amira. 

lı değişti 
V ışiogton (~. ) -Bahriye 

naim Knoks PaAifik ıımi· 
rehuıu değişliriidiğini söyle
n1iştir.! 

Bu d~~l~wc .1 pou (, n· 
kıaı bıklsrndı )'ftpılmı l 

Milletim, ıürü sürü kur· 
şuua dizilmek ttehllkesiae 
maruz kalmasını rağmen 

vazifesini bıtarmıktıdır. . . . -91m"-o--.~ 

Royter 
biri 

muha
öldü 

lekeıi olan Eritreye 16•••· 
rilecektir. 

---o---.ı_._.. 

Çin - logiliz 
ittifakı 

Loadrat ( ı.a ) - Anm 
kamarHında Çleia larUt•· 
renin tam m&tteflkl olup 
olmadığına ve ara l.ir IDU• 

abede ibuluaup bulun1n9dı· 
ğına dair yapılın bir ıuale 
Baıvekil cevap vermiı n 
demi9tir ki: 

Çi lanı IDÜ\l flkiruiı.tir. 
Busrunkü lıarblce pık mlldm 
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- 6 - b n lerind h a t olan 
• • •• unun ıçın zer ... 

e kadar me 
ak ve ndişe 

etm 
Tabii4ir ki aralarından birlai 
ıkla• keıtirmlıti. Fakat 
ll••ç •e cazip kadın kendi
aiyle temast• buluuanlarıu 
llaepıiai teshir ettiği halde 
kendi kalbiain anabtarnu bir 

eaç ve yakıııklı bir erkinı· 
arp eli11e · teslim ctmiıti. 
Bu uvdiğinia yeai zabitin 
lebi üzeriae Leyli ile aşıkı 
raııadı iki çift dudıiın 
emaıiyle imzalanan ve ye· 
•İ• ile teıyyüd eden vatani 
blı mukavele imzalamıılardı. 

• laiı •• yurd •ever muka· 
rele alakimıaa göre Lt:yli 
lşk&I, tehlikeli ve muvaf

ak elaaduiu takdirde pek 
DIJlk bir ıeref ve bu şeref 
'• t•D ka4ar büyiik bir mii 

fat kazaamığı temiu ede
idi. 
la anlaıma hlikllmlerinin 

~alar için ea kıymetli mad
•i ı•uç kız• tahmil olunan 
lhim vaı.ifı ifa olunduktan 
nra onları daimi surette 

wlııtirecek bir aşk ve ··-••t yuvuının kuıulma11nı 
ışkil ediyordu. 
LiJiDıa Çine gitmHi için 

lk11k enıtitünilo tamim 
•Jeti tarafından seçilirken 
ırlade şıntoz olarak çıhı 
laaıı, yüksek bir Çiu ıuba
rlle münasebet peyda ede
ıek Japonyay 12:1mi fay· 

lar temin.._6tmesi kararlaı· 
nlmııtı. Bu heyetten ayrı· 
ken kendisine Aıya 
miyetinin emeli ile anlııı· 
rak ıayeye aadı!l kalacıiıaa 
ir japDDJIDID gÜDfŞİ 
ıaa yemin ettirilmiıti. 

Lillaın meraıimıiz ve 
lali olarak nl111ılandıi& kur-

1 zabiti Moti onu har ket 
ecep. lstaıyona kadar 
yl .tmit ve ar&lannda şu 
ıla nıuhaverede cereyan 
mlıU: · 
- Ej'er ordu bir yurd ve 
eal meselesi o)mesaydı, 
•de tahmin edersin ki ben 

i bu kadar çok ıevdik 
a ıonra, Çin zabitlerinin 
rlı ve ıebt'at i nazarıarına 
ı ve takdim dmeği hiçbir 
rlll kabul edemezdim. Fa· 

ae çareki, biz Çiulil ri 
açlaraaıııın için~ alın ıaık 

aılln akılları durd ra 
rakamla nüfuıla ı art n 
iaıaa y•ıınlarınm yu 
lan altınd11 euleceğız. 
Gıaç kadıD, nişanhH Mo· 
• bu ı6ılerioi di22!edıkten 

' 

d ğirm h k ının d ue 
e vilayeti her y i de ayni 
ekilde olm sı mr.vzuu dü 

valinin riy setiud bir içti· 
ma yıpen fiat mllrckob ko
nıi yaauad ... tet ik edilmiştir. 
iş daha es slı bir ktklke 
lüıüm gaıterilmlştir. Ayni 
zamanda bu huıud& bir ka
rar alu:ımuı için vekiletia 
mü11adeıiae Hlzum görül· 
müıtü.1. Mesele vek lete bil· 
dirilecek, gefecc cevaba 
aör• komiıyon bir karu ve
r cektir. 

-..-m1--

Uç kişidi 
mitle y 

landı 
ra-

Turanda üç kiti in ğı 
surette yarala m ıiyle neti
celenen bir k za olmuştu:. 

Bir inıa•t işinde çalış n 
liimelelerden amele çavuşu 

Maksut pathyaD bir din mıti• 
kurcaladığı ıırada dinamit 
1tteı almış M ktauttao baıka 
orada bulunan melelerden 
Mehmet ve Süleyman da 
ağır surette y ralanmıflardır. 

Y uahlar hemen memleket 
hastaaeıine kaldırıluak te· 
davi altın alınmı~lerdır. 
Hadiıeııin Maksudun tedbir
ıizliginden i?eri geldiği ya
pılaıı adli tahkikat a ın\ı
şılmıştır. 

-.-.o---

Mazot geldi 
2000 ton mazot gelmiş ve 

fabrika ve işi tme ihtiyıç· 

larına mehsu ol n bir lsıs· 
mının tevziine başlanmış
tır. Bu mazotlar ya!cız iz· 

mire ait değildir. Bir kısmı 
civar vilayetlere gönderile· 
cektir. 

nan ell ri içine buakmış, 
t•th ve baygın gözleri i d 

onun meftun v meclup göz 
leri e dikerek u temin tı 

vermi,ti: 
• - Bir kadmı 
11z ve k yıbız 
e:h ğe teı im 
sonra o k ınm 

dünya ıo but o 

teslim tma t 
yoktur. Bu un 

adar wcr 
m , b 
ruhumla ı 

ğım Senden 

k 

vücodll ü 

ğıaı feci v 1 mli gü feri i 
ı:ncak vatanımıza • y ksek 
mefkuremizin t b kkuk et· 
meıine yardım ctm k tescili 
ve 11adctiyle övu ebılece-

o 
D işi lie· 
Huaust ıd re v beJedıye 

1 rd ça ış n bu mamu lana 
11drnl rıu~ y pıl cık d ği· 

ıikliklerı es ı v pre sıbe 
bığl•omaıı kuarlaımıştır. 

D biliye ve illiği ltu cıas· 
luı en bir madde halinde 
tophyarak i!ı:ililere bildirmiş· 
tir. 

_ _,_,_o-----

Hırsızlık 
lkiçeımelik Namazgih mcv

kiinde otur o Abdullah kızı 
60 y ıınd Fatmı adındaki 
k eın ayni yerde oturan 
Emin kızı S•imeniu bir bış 
örtiblloil ç-11ldığıod110 y a· 
t nmış v t hkikatoo b•şl ılı• 
n ıştır. 

§ 1 ıçeşmeli 1 metp şı 
okulunda talc elere ait kit p, 
d fter v ir Di çalı dığı 
mekt p baş öğ tmeai tara· 
fından vaki ihbar ilzerine 

. yapılan tahkikatta faill ria 
ayni okul talebesinden lbra
bim oğlu Fikret ve Arif oğlu 
ismet olduğu teıbit diımiı 
ve suçlular yakalanarak tab· 
l:ikata başl nmıştır. 

§ Keçeciler Keresteciler 
çcırşııınd , Etem -oğlu Te"V
fi~ ve Ali oğlu Arif adıu
d lıi ııahular Sami oğlu 
arabacı lsmailin raba1ından 

6 lira kıymetinde bulunan 
bir muşambasını çaldıkların· 

dan yakalaobış ve bakla· 
rında meşhut suç z•b1t •arı· 
kesı ycpılmıştır. 

--mı--

auuda 
T yinl r 

lzmir birinci mıntaka ta· 
pu sicil mug fızlağına Gire· 
on t pu sicil muhafııı Ba

ld 1 fizü , lımir aıdastro 
müdiirlü~ü posta t pu me-
murluğu a iki ci mıntaka 
muh fızı Lutfu S yücel, 

iki ci mrnt mub fızlığın• 
Muğlad n Nimet Gürel, iz· 
mir k d s ro ü ürJüğü poı
t t pu m u 1 ğu Izmir 
birinci mıot ka mubafııı 
O man 1 opb şı hyiııı edil· 
mitlerdir. 

SA 1 UŞ-

Mu sk!!lit vekillij'i deniz ' 
hyat d ır sı reisi Ayet 

A tuğt gö u o lüıum iheıi 
De v kııhk emrine ehnmıı· 
tır. 

-- --
A 

ar hti 
Çorakkapı ğaxiler cadde

sinde 55 sayılı dükanda ke
bapçı M hmet oğlu 321 Do. 
Maataf adındaki şahıs Ab· 
dullah kızı 10 yaşında izze· 
te Aziıiye ekmegin kilosunu 
20 kuruıa 11tmakla ihtikar 
y.ptığından yakalanmııbr. 

----sm:--
Zin 

Çorakkapı lnbat sokağı· 
nda otur n osman oırlu 

Mu hh ile O m o kızı 25 
y şanda Şefıka ile zinada 
bulunduğu Mastafaanı ka· 

rısı f atma t r fın dan ıi· 
k y t edılmiş ve yakalana-

rak saç zabıt varık111 ya· 
pılmııtır 

---o--.... 
•• •• omur 

Getirıldi 
Düa ıehrimb:e deniz yolu 

ile iki motör dolusu kömür 

2etirilmiştir. Kömürle bugilD 

satııa çıkanlacak ve doiru· 

dan doğıuya halka sat:la
caktır. _ .. __ 
Nahiye deiişti 

Konya valiliğine bıilı 
Ereğli kazasının Çekmak 
aahıyeıi merkezi Ç•ybaa 

köyü den Cedidiye kiyllne 
kaıd111lmııtır. 

Reisin 
Teftişleri 

Belediye reisi B. Reıat 
Leblebicı&ğlu diln Şt!hria 
mubt lif yerleriude yolları 
ve puklan teftiş etmiştir. 

iSuı yoll.rın tamiri ve park· 
ların tc,cıri kaurlaımıştır. 

F ziletleri •• 
Bırı size : Sirkeyi t .. •1" 

•• 111uıu uz? diye sor.. •; 
hakkak giilimıeniniı. il 
buki ıJiıkeaia ae gibi iti-: 
kullaoılauğ•nı wuhakkık 
biJmiyorauauzdur. ~ 

Sirke hakiki bir de · _.lr 
dir. Yalnız oou keşfot....
v işletmek gerektir. 

lıte ıize ıiıkeniu bir kit 
türlü kullanıı tarzı : 

Elinizi bir ıivriıinek ,.,. 
örümcek ıokar11, acıya• :; 
ya kaşınan yeri bem•• __ 11 
keve batmlmış bir pa_... 
parçasiyle ovunaz. 

Siyah robuuuzu, hafif tit' 
kell subaya batıralmıt llW 
farça ile fuçalarıanız, k•' 
şııı hem parlaklığı gidt'• 
h m de yeni gibi olur. 

Bayılma balleriDde, b•,.
ya keskin ıirke ile ialud'! 
yon yaphnnıı. 

Kerevizin piıtikfea _.,. 
bembeyaz olmıılaı lı~ 
aaoıı, piılrmedeD &acı 
ıaet çok sirkeli ıucla ...,.
kıaız. 

Baıınızı yıkadıktan •""' 
ıon defa durularken, bit' 
cek bir maırapaya &ç Ç~ 
kaşığı .ıirke koyup aaçlal'.' 
nızı bununla d11ralaJ1Dll• 

Böylelikle hem ıuyw~1~ recinin laaşıuııdıki isi 
ve 11bun köpiiklerini ,ıd~ 
miş. hem de Hçlana111a 17' 
ıibi yumuıak ve parlak 
masıaı temin etmiş ola,..r 
nuz. 

Empermeabl v. ı. gibi ki· 
nçuktan yapdmıı es••P"' 
&ıeriadeki çımu!" lekelerttl 
ıidcrmek için ea iyi çaı:tı 
bunları, kaynabhp ıo~" 
duktan ıonra içlae üç ç*I_• 
bi kaııiı ıirke illve edi ..... 
yarım litre ıu ile temtsW 
mektlr. 

Eğer çıGıatırları yıkar:; 
renklerinin parlak olmı ti 
istiyorsanız:, penbe ve Dl• 

için ı1ir litre ııcak ıuJ• bil 
çorba k•t•i• ıirke illve .... 
oiz. 

ıoemasın a s646 t 
2 ZENGiN PROGRAM 1 

Göz k meştırıcı güzelliğe malik RtO Filmi Ytldııı 
Sıg11d Gorienio Ea Son Te~sili 

1 U d ı K d Isa Miraadaaı• 1- nu u muş a ın yarathi• s 
2-Beyaz 1 ihe s 



· M. Meclisinde1G~ c 
tha .. 

alları CiN 

18 linci Kanun tJCt ............ ............... 

~ 
'ırat mebuıu Sırıı çl- ı yibası ve H1riciye ve lkhuat 

konuşulacak' 81 • t vzi 
dı ece 

h 
G e 
ını 

iT UAKi 
fNED ENf 

t t e- ı KORKMAZ ı 
··1d 00 d.. ı ı o u u .............. ~··: ...... .. 

Yazan: Gonul Emre 

' ~tkirlar vergisi hak· eaclimealeri mazbatal rı. 
~ kıaun teklifinin ruz- e· . . dıfa mu"zaki'lrosı· 
'' •liamasıo• ddr tak- lrlDCI 1.1 u " 

~ d .. . . uapılaoak mad eıor 
lf 1 IUZ8k8r8SI 1 - Posta, lelgr f ve te · 

-Jıca• maddaler Jefon id resi _biriktirını..: 'li e 
1 il yardım uadıgı h•klunda 

' 1941 Mali yıh muva· ı. aaun liyih111 ve maliye, 
~ 11111umi1eaiae d•hil bı- bütçe ve nıfia encümenleri 

ite bütçe encümeni mazbataları. 
~ t..ı. 2 - Ecnebi devletlerden 
' Devlet limanları iı· temin edilen ve edilecek 

'-lllum mildürlDiü 1941 ol•a kredilere mahıubea 
1alı blltçesinde değiıik- celbolunaa barp teçhizat ve 

)'Pllaauıaa dair k:aauD Jov.zımının gümrük resmiyle 
•• blHçe eacümeai aair vergi ve resimlerden iı · 

1 ıı. tisoası hakkındaki 3729 sa-
' idare Heyetiaia, 1940 yıla k•nunun 2 inci maddesi 
l.!11ı lllavaıeaei umu~l· hükmilnüa iki 1ene daha 
~tııaaa bafla (D) •ta· uzatılmHına dair kanun li · 
ttttelin aakil vaııtaları yibaıı ve gümrük ve inhi • 
d• defiıiklik yapıl· 18rlar, maliye ve bnt,e en· 

' dair kanun teklifi cümonleri mazbataluı . 
ç, eaclmeai mııba· ---o---

t ..... Rize mebaıu Fuat Arizona ve 
1 

... •ızuh•• eaclim•· Oklahana 
lS 4·1940 tarihli haf-

----o--
lzwirde ktırulacak müra

cı t büro u mcv:ıuu üzeriE:t
de dün de çafı ılwışhr. 

Evv fcc haydoyl iğ'miı 
gıbı f c r t vekaleti, m mle 
l et ithıl edi!e!l mtie u 
memJ k t içi de di 
tuzd tevzi1"i mü i gör· 
müştnr. Bütün itb ut birlik· 
lcri az sı itbol ettikleri h r 
mıdd. l!İD D az yiizde 25 ni 
müracc t bürosu emrİile ter
kedeceklerdir. 

Itbsl edil b m"'Jirı yüıd 
75 ini ihıl tçı i lcdiğitıe s • 
tııcck kalan yüzde yirmi beş
lerin s tışı, mür ceat büro· 
vereceği s taş emrioe istiıı t 
edecek ve fiat miirakabc 
komsiyonu veıik siyle tevzi 
edilec ktir. 

Fiat milrak be komiıyo· 
nuodan vekika almak iç(n 
de tayin edilen va 1flan bdz 
olmak J zımdır. 

Birlik mevzul rın giren 
bütüa m dd le in ta simi 
bu enas göre y pıl c ktır. 

~•r cetvelindeki 1159 
~ ~rıa amumi heyet
~ltıre1ine dair takriri 
•.. "'llıl encümeni maz· 

Evelki gDakü japo• tebliği dirilmiştir. Nitekim y i se-
Amerikahlınn A rizoaa mu· ne z rfıad yoklam sını~ 
barebe gemisinin batırdığını fıadıuı N ev da d yoi şe 
bildirmektedir. Bu bab<ır tc- kilde temir olunmuştur . 
yit edilirse Anglosakıon it- havai !'ld 1 n çıl larıod 
tif akı prioce of v•les ve Re· t yyucden atıla~ bonbalarl 

1 moza•arıs•ı pufıedeD ıonra bir kaç gün içinde y DflQ ÇtkanldığlD• 
A içinde OçOocü büyük a-emi- dco Oklahıma muh rebe 

1 lınak maddalır lerini kaybetmiı olacaklar- gemisi h•k nıdc henüz; yeni 
U dır. Arizoaa Birleılk A me- m lfim t h m rruşhr. Zaten 

~ l"lbiiyet muamelitın· rikıaıa 32 bin ton1uk 1ıcmi- Ruzvelt d•hi he üz havai 
~cık harçlara dair )erinden biridir. Bunun bir adaları bomb rdıwaudaki 
~ 50 Hyıb kaaunoa 8 de ayni toaıj da peunıi lyania ·h sari r deir clr~flı haber 
~~ d•ıi•ia cleğiştirilme· iııııiade bir kardeşi vardır. verec~k mevkide bulunma~ 
b~•da kanun llyibaıı Arizon• 1914 yılında Nev" dığnıı söylemiştir. Oklıb mil 
~)'c, maliye ve b&t· york tersaaeleriod~ y~pı~- 29 bi tonluk bir geuıidir. 
~ •r.leri mazbataları. mııtır. l915 te deaızc ıudı· Sur tı 20 mildir. içinde 28 
~ 'f oııat mobaıu. Sır· rilmiı ve 1916 da bir çok subııy ve 1215 t yf bulun· 
~ '•· ağıllar hakkı ada · noksa:ıları tamamlanarak m kt dır. Bunun on t e 

... QD biriaci madde· servise alıumışhr.Bu gemide 326 hk 12 tane 127 li to4 

---o----
Kemer kfiğttbane ccadd -

sinde oturnn M h'Det oğlu 
U.ş kh Ahmet 1' ıştl çı 14 
seu d.. beri birlikte y şa
d ğı Öner kızı 1 i!bJlin Der
viş oğlu lbrabtm ile f bri
k dan çıkh 1 f ra siv dm kol 
kola dol.şttklarını gö meain
den muğber oluak bıçegıuı 
leihir ve hb tin vüçuduoun 
muhtelıf r•rl"rind n ve İb
r bimi de k rnı dar.ı yar .. 
lamış ve b ol rdan lkbel l· 
dığı yar ladan ölmü~ ve lb
r bim de h stancyc kaldml
rnış ve suçlu yak lanar k 
tahkikata başl nmışhr. 

----o ..... --
Su ama ye 1 ri 

Sulam yerlerinde tecrübe 
istasyonları yapalmanına ka· 
rar verilmiştir. Bir heyet iz
mire gelmi~tir. Ista yont rıa 
yerlnriui tesbit edecektir. 

Hükumet bu mak d için 
50 milyon lir tahsi etmiş· 
tir. Yepılac k tecrübeler 

öylüye de gö t rilecektir. 
Bu t sisler Aydınd y pıt:'\ 
mışhr. Bu gü lerde Mc -;.~ 
mene gidilecektir, soor da 
M oisaya, oradırn da Man
yoısa ve Bursaya gidilec ktir. 

---o------

c z 
rl 
Si 

• 1 

A kare. - Milli koruuma
kanuııuud y pılac k t ii;:
Jatta mahtekirlere 250 •lir :-. 
den on bin liraya kad f.. 
p r cezuile iiç ayde.n bi;
seneye kadar hapİ• cezasıÖİa .. 
m bküm olacaklar ve maı:: 
lan müsadere edilecektir. 

'1116ddetla aıatılm111· 92 ıubıy ve 1,260 tayf pu v 8 taac 127 Ji • uçck 
lca11un teklifı· we Dı· b t 'k' t n"' : o•kk t t : buluamıkta idi. savar • aryası ve 1 1 " 1 a • 

t, Ziraat enclmealeıi Silihlarına gelince 12 ta- katıpultu vardır .• Bu gemide ı ı 
"" •rı. 127 J k 1929 yılında tamamiyJe el- : lstanbuldaı dekraayon ma-ı 
' ae 356 lık 12 tane i • b b ı 

L. ~kerlik kınunuaua 127 '- den geçmiı;: ve tayyarelere • gı.tzaıı nam ve eaa ın1t 
"' Ll topa 8 tane de liu y ' 1 k - G- 1 1 d ı 9 İnci medcleleriafa d karşı topları ve d cizalh· • 0 ma uzere uze ye ı il 

urak ııvar topu vu ır. ı ( Ş 1 ) . d ı .. İae dair kaDUD 7 •d 2 Jaruıa k ı Si müdafaa tertip- u e gazmosu~ a BUDd.a bııka gcmı e tane • ı ub hl : 
'e Milli mlidafaa YO leri kuvetlendiri!miştL • eyıa • 

de lut.•bult balu ıım ıldıdır. : ıaat oo buçuJdan yuım.a ı 
'llc:limealeri mu:ba· Slirıti 21 ~ildir. Buoluı kaydederkcD p - : k d 

, Bu gemi umumi harpten sifik meydan muharebeleri • e o' 
1 

.. ı 
Gedikli çavuı Muit-- sonra 1929 yılında yeai baı- hakkında yeni malümat bek- : amga 1 gUmÜŞ i 

'-. Eaain Ôzçelllr. 'ia t•n elden geçm iş ıilih luı ve lerıllmesi lazım geldiguıi de : y ıni tatlı takımı ve 2ül- ı 
.. olduia cezanın af- bilbusa ıubh ları kuvetleo- ili ve edelim. : da!l ve buhurdAa gibi eşya·• 
, 

1
• kanun liyiha11 ve : ve Beykoz malı şişe tR ım-: 

, ••c&meni mızbAtaıı. 0 : ları ve sair 

-.- l'&rl.:iye ile Alma aya••' YEN i 2 ı A • ı 
~' ticari m&badele ve ı ı 1 a ş ı 
~ ' 111 taazmi bakkıada !•~:....:=:.::.-T;:ü;..:r~k--:0:-r-d~u-ş_q_nu-c-:B:-:ü:-y-:ü:-k-M::--n-ev-,-a-a-ı ---~: ı tıu hnctc ktu. ı 
' İ111z, oluaaD iki ın· ı -' • ı S tm k istiyenlerio m z- ı 

ile bu anlaımılara ı ZAF3R DOG U i kur g ziaoya mürac atları, ı ~ .,,0 tokol •o mektupla- : i 6 2 • 
•dilcına dair kınan JI- ı Ve Yurdda Curuhuriyet B : _ ·--- --- • 

~ ı H µsi Türkçe ı 

~., ... ~~!ib .. 1!!!1' Salahaddi~~ EN y . b. ve 
llıen ıuatcbauııı ı Okuye.ıı: Muııır orctlıo -

it• Elektrik teda•lıl ı scıaılar: 12.30 2.15· 5.15· 8 15tc 
1ııdael lieyler Sokak 

Cilt ve z~ıhrevi Hut hkları 
Mütehı sısı 

DOKTOR 

-6-

Bu batarga vazifeslıi 
hakkigle gapmış en uf al 
bir z giat vurmadan 
düşmanın ihraç hareke. 

tine mani olmuştu .. 
Ve az bir müddet içinde 

mesafe tahmi yapıp topla, 1-

nı tanzım ederek dehıetli 
bir ateş açmıştır. 

Birbirini kovahy•n ve gör
meden yapılan bu can alıcı 
isabetler dü~manları fevka
lade şaşırtmıt ve budutauz 
şekilde sinirlendirerek uıua 
denemeler yapmak mecbu
riyeiinde bırakmıştır. 

Bütün gayretlerine raimen 
yerini bir türlü tesbft etme-
rğe muvaffak olamadddarı 
bu batarya, vaz:lf eıinl hale· 
kiyle yapmış ea ufak bir 
zayiat bile vermeden cliı· 
m nnı ihraç harekctiğe ınl· 
ni olmuştur. 

H rp tarihinde em111i az 
görülen bu bidiıe, Tüık 
tupçuluğu un kudretini gôs· 
tcrnıek bakıuundaa büy&lıı 
l->ir kıymeti biizdir. 

- H kkı bey bundan son· 

- Şimdi de kahramaa 
k hraman piyadelerimizin 
destanları üdeyen ıüagü 
hücumun dair bir menki-

b :yi aııla tayım .. 
Dedi. 
Bu hikayeyi, uğ kolunu 

ve sağ gözünü k•ybeden ve 
bugün lstaabulda bulanan 
Ç•n kkmleli Murat adında 
.gazi bir nefeaden dialedim .. 
Size olduğu g ibi nakledlyo· 
r um. 

- Yalnız şunu ıöliyeyim 
ki, ·bu mlthiı ve miitbiı ol
duğu kadar •z.met •e ıu
rur kaynağı olan bu fcda
kirhk timsali, karıı tarafta 

fgeçmiştir .. 

Harbin en şiddetli ve düt· 
mama en çok ioıtçı davran
dığl günlarhı bir gece yarı
sı, ıdayJ1rımızdan biriain 
kumaodıııı , butilD maiyetiai 
çagmyor ve karanlığın 01• 

rarengizlcıtırdiği canla •e 
k t'i bir jf ade ile ıu aöıleri 
söyliyor : 

- Arkadaşlar, y1ıı11 ŞI• 
f aıda beraber düımınıa bir 
topçu baskınından sonıa ka
r ya sskcr çıkarma11 kuv
vetle muhtemeldir .. 

Bu vaziyet kırıııiuda Js. 
tanbul tamamiyle teblikey 
girmiş olacak ve belki de ~ , 
SöylemEğe dilim varanyo "• 1 
Tabii ~nl dınız .. Binıenal r .b .. .. ey 
y2pac gımız, daha do" 

. iruıu 
y&pmak vu.ıfc ve ınecburi· 
Y tı crşı11nd bulunduju· 



1 AlllFI C J [iiAs.tlA llllj (11 linci Klaaa J941) 

:JVPO 1LARA 
' .. Soıuetıere Göre 
: GORE 9 uncu m n 
~ 184 oııman tauuare. ordusu ai r 
r-si tahrip edilmişttr darbel ·~~~~--~·--------.-.ı 

---o--
1: Tokyo (a.a) - Re&mi teb· 
1f- lit : Teıklller baliude uçan 

Jıpon tayyareleri Filipin •· 
dalarıatlaki tayyare meydan

"r larıaa baskın bticumları yap . 
' mıılardar. 

1 Yerde 4 Hvaı tayyaresi 
1 

hhrip edilmiıtir. Diğer iki 
i tay11re ile 14 ıaraıç tayya· 
.a rHi b11ara uğratdmııbr. 

s Diier bir tayyare grubu 
h Lvzon ada11ndaki kıılaları 

ı. bombardıman etmittir. Kıı· 
~ lalar harap olmuıtur. Bütün 

ta1yırelerimiz iblerine dön· 
tı mlılerdir. 

ı. Maleıyadı Penaas kesi· 
\c mlade tayyare meydanlarına 

111 
la8cumlar yapılmıştır-: Bir la· 

b rlllı tay1areıi d81Br8JmU1, 
g J•rde yedi tayyare tahrip 
,, edllmlıtlr. 

tz Tokyo (a.a) - Domei a· 
·ı jaa11aa 16re uzak ıarkta 

laarlala baııadan beri 464 
cllımaa tayyarreıi tahrip e· 
dilmiıtir. Bunların 101 i ha· 

va muharebelerinde düıll · 
rllm&ıttlr. J•ponlaıın kayıp· 
lan 43 tayyaredfr. 

Loadra (a.a) • Hong Kong
ua 80 mil cenup babııoda 
baluaıa (Makao) Po.rtckiz 

at adaaı Japonlar tarafından 
ifaal edilmiıtir. 

Tokyo (a.a) - Domei a· 
jıaııaın Bankoktan bildir· 

•• diline 16re Malezyadaki 
Peaanı telıizi Pazartesi gll· 

aladenberi iılcmemektedir. 
Şiddetli bir Jıpon hücumu 
•ttlce1inde iltHyonun ha. 
rap olduiu zanucdilmekte
dlr. 

----o------
i~ Sırbıstaoda900 

idam daha ---
Belrrad,(a.a)- Komllnist

lerla •on mukavemet yuvası· 
da temiıleomiıtlr. 900 ko· .. 

h mllnlıt kurşuna dizilmiıtir. 
Bunlar içindcı gaddarhklarile 

le kendilerini göllermio olan 
:ı kadınlarda vardır. 

Sırp bOküm~ti tcmizlewc 
b1reketiade muuff ak olmık 
fçia Beli'rıdda bup divan· 
ları kurmuştur. 

Bu mahkemeler ıiyasi ve 
adi ıuçlara da bakccaktır. 
Komüatbtler veya bunlara 
yataklık edealer bu mıhke· 
melere verilecektir. BUdiril· 
diilne sıörc yalnız Propjeya 
b61reainde komünilstler 40 .• 
00 kiti öldOrmüşlerdir. 

Kremlin ra- ı Fr nsada lstanbula 
indirildi d ··h· Fabrı·kalar ~--o--- yın a mu ım 

• 
mır 

kararlar Durdu 
.... ...,_Q __ _ 

--- - .... o---
Moıkova (a.a) - Moıkova 

radyosu bu abah ıu haberi 
neşretmiştir: 

Şiddetli mubuebeler neti· Loadra (a.a) - Deyi Mey· 
cesinde Kalenin şehri Alman· lin Moıkovc muhabiri bildi· 

Viıi,(a.a)-HDk&mat kö· · 
miiraOıltlkten bir çek fabri· 
kaların 21 · ilkklnun 1941 
dea 4 Soakanan 1942 ye 
kadar kapatalmHıaı karar
laıtırmııtar. Bu todblria dı· 
tında kalacak ••nayi m&eı· 
aeseleri elektrik f abrikala· 
riyle yiyecek maddeleri· ya· 
pan fabrikalar ve maden 
ocaklarıdar. 

Istanbul- Hilkü aıet D~ 
liye Vekileti emrice HO bl' 
ton demir Yermlıtir. Ba il' 
mirleri• bir ..... kıımı ~ la, 
araba tekerleli .demiri ~ 
tiyacına bir kısmada [ villr
ve belediyelorla zarari ıı.ti• 
yıçlarına tahılı ohıaecıkl"' 

fardan r ri ahamııtar. Sov· 
yet kuvvetleri general Straa· 
ııo idare ettiği 9 uncu Al· 
man ordaıuoa ağır darbeler 
indirmişlir.t 

Alman tümenlerlnia geri 
kalanları kalınları batı iıti· 
kamotinde çekilmektedir. 86, 
110. 161, 161 ve 252 nci 
Alman piyade tümenleri boz· 
au • uıremıştır. 

Kaleniade çok miktarda 
haıp malzemesi ahamııtır. 
Kuvvetlerimiz kaçak Almaa
lan kovalamakta ve yok et• 
mektedir. 

INATLI MUKAVEMET 
Moılt:ova (a.a) - Pravda 

gaıeteai Almanların cephe· 
nin bızı noktalarında inatlı 

mukavemet gösterdiklerini 
ve karıı hilcumlar yapbkla· 
rını bildiriyor. 

Aüyük kısımların geri çe· 
kilmesini himaye için Alman 
ardıçları b6yllk tayyare te· 
ıekküllerinio yardımiyle ~id· 
detli muharebeler veriyorlar. 

TEBLICLER 
Moıkova (a.a) - Don sıe· 

ceki Sovyet tebligi: 

riyor: 

B. Stalin Kremlinde bllyllk 
bir bup mecliıioe riyaıet 
etmiıtir. Mıtllı derhal bllyük 
ö'çlide bir taarruz• karar 
vermek me1eleslai g6rüımDı· 
tilr. 

Mereııl Timoçenko, Voro· 
ıilof, Baltık filoıu baı ami
ralı, Molotof Ye daha birıok 
reneraller ve Sovyet devlet 
adamları toplantıda baz1r 1 
buluııamuılardır. 

Aıkeri koa1ey Sovyet Raı· 
yauıa Japonyaya harp açm111 
için vakit ıelip relmediiioi 
1CSril1mU1t1b. Viladi Voıtok· 
taki bava vo deniz kuvvet· 
lertain Japonların mail6p 
edilmeılnde ne derecede 
müe11lr olacakları lzalı edil· 
mittir. 

B. Stalin bilrili bir karar 
alacaktır. 

Uzak doi'"daki kuvvetler 
mareıal Buluherin kum•nda-
11ndadır. 

---~--

Ruslar daha 

--o--
Pasifik 
Muharebeleri --.. -

Maallla (a.a) - Japonla· 
rıa Fillplae kartı yapbklara 
hllcum durmuı ribl ı&rlnB· 
yor. Luzennn cenup doiu· 
ıunda Amerikan tayyareleri 
Japoa gemilerine hBcum et
miılerdir. Bir gemi bahrll· 
mııhr. 

Vaıinıtoa (a.a) - jıponlar 
Havailerde Conıoa ve lloni 
adalarına hücum etmiılerdir. 

RE~MI TEBLIG : 

Dıhlliye V ekiletl villf,tt 
bir tezkere ııöadererek ,t 
kadar demire ihtiyaç ol., 
ğunu ıormuştur. Villyet il 
tiyaç mikdarıaı teıpit ,t 
mektedlr. 

---o-a--

Italyada ki 
para 1 

Roma,(a.a)-Y e•ldı• fP 
milyon litrelik \kljıt ptİ_ 
baıtırılmaıı kararlıfbrı~ 
tır. Bu tedbirla ah•m....: 
ticari ı.ruretlerla ııbep İ 
duta bildiriliyor. --

Rumen iıçiletl 
Alman yad• 
Berlio,(a.a)-Almaa '1 

mea milme11ılleri ara•~ 
yapılan mlzakereler ıoD~ 
pek çok reaç Ram•• 1,...-... 
Din Almanyada s•lııtıral-16 ilkkinun gBnO btıtilıı 

cephede muharebeler devam 
et°!itti. Sovyet kıtaları Ka 90kÖyÜ aldılar 
lenın, Volof ve Noue·Petrosk 

V •ııngtoo (• a) - Fllipin 
adalarında dllımaa faaliyeti 
hi11edilir derecede azalmıı· 
tır. Dllımaaıa hava hareket
leri yalnız mevzii mahiyette 
olmuıtar. Havv~y adaları 
ırubuna dahil kBçllk Nibam 
adaıında bir Japon tayyare· 
ılaln ve pilotunun bulunda· 
iu haber verilmesi BıerİDe 
tahkikat ıçalmııtır. 

kararlaıtırdmııtır. 

IIzmir Yaba 
f cı ~ skerlik 
i şubesinde11ı 

ıehirleriui almııtar. 
Son 24 Hat içinde So•yct 

ordulanoın Klio cephesinde 
yaphkları muharclcr Sovyet 
lerin tım zaferiyle neticel sn. 
miştir. --o---

Sellhiddln Kantar 
Keıfe Gitti 

KuşıdHında önemli Türk 
eıcrlerinden "Kuı şunluhan,, 
denilen Öküz Mehmed Paıa 
aabil kervansarayını ve Efet 
harabelerinde Vedyuı jim· 
11111 önünde yapılmakta olıa 
turilllk yol ameliyesi eıaa• 
sındı meydana çakın eski 
iıerleri incelemek llzere iz· 
mir Mlizeler Mildürü Seli· 
hiddin Kantar bugün Sel · 
çuğa hareket etmiıtir. 

Japonların üze. 
rinde hususi 

par al 
Siogıpur,(e,Q)-r Maleıyayı 

istili eden jıponlano bera· 
berlerinde Tokyoda buıuıi 
ıurette baıtmlmıı para sıc 
tlrdikleti bildirilmektedir. 

--~-

Moıko••,(•.•) - Pıavda 
ıaıeteai yazıyor: 

Sovyet ~ıtaları Moıko•a 

cepbeaiadt daha 90 lı&y& 

geri alarak ileri hareketle· 
rine devam etmiılerdir. Ka
leninde ç.ok kuvetli düşman 
bltları dört tümen tarafın· 

dan mlldıba t!dilmekte idi. 
Burada dllımanın dört mil· 
dafaa h.ttından Oçll tıbrfp 

edilmiıtir. Kuvetlerimiz düt· 
man mDdafalarıuı ııarak 

kaleoini hucumlar ıaptctmiı· 
lertUr. Almanla 35 muluia 
yerden kovulmutlardır. Ka· 
raahkta kalenin ıokakluıada 
muharebeler olmuıtur. Düt · 
man çekilirken bir çok kım· 

yon ve mUbimmat brakmıı· 
tar. 

-----o--~ 

Sinr•pur (a.a) · Dün ak· 
ı•m nt.ıredileıı t'eım1 tebHi: 
CeDubi Kepa hakkında ta· 
mamlayacı aı malumat alın· 
mışhr. K~zahta durum ka· 

raııktır. Bununla beraber Mu
da ırmıfı boyaaca mubare· 
heler devam dmektedir. 
Kelaaa cephesinde dOımaa
la temas mubaf aza edilmek · 
tedir. DDımıa ilerlemek için 
yeni gayretler yapmamıthr. 

Jıponların hiç bir havı fa· 
aliyeti olmımııtar. lSritanya 
bava kuvvetleri dila bDtDn 
ıüa faıliyctte bulaamuı1ar· 

ı 1 - Öıaüm&zdeki ı9' 
ı 1eae1i l·ikinci klnu•d; 
ı itibaren yirmi yaıı•ı id,,. 
ı edecek olan 338 doill-" 
ı erat ile ıeçea 11aolercl' 
ı ııbbi mazeretleri yetil 
ı eıbab yDzlladea yokla-' 
ı lırıaı yapbrmamıı ola• fi 
ı dijer doiumlu eratla ~ 
ı ci illnla tekarrir edıC""" 
ı mliddet zarfaadı yokla.-: 
t ları icra kılıaaujı~ 
ı ıimdidea iıe mlttall oJtl' 
ı m111. 
ı 2 - Muayyen madd~ 
ı zarfında yoklamaya ~ 
ı meyenler Aıkerlik k•'' 
ı auaun muaddel mıdd~ 

----------..-. ı rine ıöre c111ya dw ---------...-.-. ı olacaklaruıclaa iıe çok I 

dır. 

Ç. . t bbl A tın piyasası ı dem •erilmeai. 
ıvı, eozauı 1 YB B 1 . . ı 3 - Tezkereleri auffl 

k
. . uıOa a ha ptyHHI IÔY· : )ıranı itlıameyea Alelf 

ma ını aksamı geldl lc~~fat -
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0 

erahDIU ttS~~ 
htanbut - Edirnaye lıU[· Hamit _ 2625 ı relerıa D barcr ıuretleri 61' 

liyetll miktarda çivi destcre, Aıiı - 2550 t cilzdanlarile ber aOo I' 
eczayı tıbbiye vo makine Hılkah- 2600 ı ledt:ıa sonra (!Ubeye -
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