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Bütün Ameri- Son Dakika · ıtalyan donan- Münakalat Ve-
1 Çirıll kı•ı. kalılar;ittibada Al 1 masın kuvveti- kili lstanbalcla 
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---=--- YIB ye U niz harp kuvveti 4-S zubh, ~kili Cevdet Kerim lacı..,. 

Vaılaıtoa (a.a.)- B. Ruı- Moıkova (a.a) - Roytt- 8 poıluk toplarla teçhiz edil- baıla lımirde• ıebr..._ tarizi •elt cleaiz ıtal mtinasebc- ria ifadeaiae göre Almanla- miı 2. 4 kruvazör, 6Jpualak gelmiıtir. 
lr ••• ti1l• balıriye aazuı albay " 8 Moıkova1a kartı 1apbk- J toplarla m&cebbez 14 krava· Vekil ıehrimizde Wr -~ 

.,.•
1
L Demokraıllerde 
•I llz, fikir ve 

~l1etinia icabet-

Kaoku ıöaderdiii bir mek- ları hamle biraz gevıedikten zör ve bir çok destroyerdtn glln kalacak, Devlet deaia 
tapta filoaaa milli mlldafaa· ıoara tekrar yeai kuvvet ibarettir. ltalyaalarıa deniz· yollan •~ limanlar --
daki rollae iıaret e~mit•ir. alarak Moıkovaya ea yaknı mlldlrl&ö&nde tedkilder•• 

b l. altı kaybı yllıde otuz liçtlir. • 
Filo1a meaaup g t mller ef- olaa ' Mozayia ve Sar a ıa bulunacaktır. ... 

radıaıa da vazife ve me.u- m" vkilerinde aarruzlannı 
• ~ dea olmakla be

.. •azllr, •ahim •• 
.___~••anlarda milli 

liyetlerinla ifaaına ae kadar tiddetleadirmitlerdir. Sovyet 
· muktedir olduklarını, rerek ıöıcibiiae ıö re Almanların 

millete, ıerekH fenalık ku'- Ruı harbine baıhyah beri 

Royterin aotu - Amiral 
K•ainrlıamın verdiii rapor· 
lara ıöre ltalyan donaamuı 
kiğıt üzerinde muazzamdır. 
Akdeniıde laıiliz doaanma
ıınıa baılıca iti devriye ıez
mek ve kafile halindeki ge· . 
milere refakat etmektir.~ 

Japonya harp 
istemiyormatl .... ,t ile mlUet ara

.._telsabil emniyet 
llpbeye;~ aokacak 

JJıa dltmaD ta• 
•cek heyaaat •• 

• •lmkla old•fa 
~-ak bir Yata••• 
-qfaatleriae DJf'lll 

de anutmamak 

~aruıadald lıçi 
,._ ~ s1a.e1 11,ı • .tı
~ •f•aillz ka· 
....... detllikHk 
........ ta.m,. 

-::- Ç6rçll .... 
,.. ... plap-

.. , ...... ki ... 

~ 

4-.ılsada iafirad

"'•••a• Ne1leı, "-ra alba1 K•ok· 
• •leybladeki be-

1ttrllyerek t• ılz
'wtlr: 
-bla•1• ıirdftl 

......_ her kime karıı 
~ harbe ılrmeldl
~lıtir. 
~.,.,., aoua 
~laı aoara ltalya· 

'~ iltemlıtl. ŞU.
~ Japoa1uıadır •• 

~~tta Bay Raıvelt 
~larıaıa ,attıtı 
111ıarı dlftlilal, 

lti111leri memaaa 
it.. •decetlai, bile· 
? et etmiye llıam 

amele· 

•etlerine kartı iıpata laazu liç milyon beı yliz bin ölii 
oldaklanaa tam itimadım ve yaralıları oldaiu gibi on 
vardır •e bununla iftihar bia taak ve bir çok malze· 
ediyoram. Atlas ve Paıifik me k•ybetmitlerdir. 
deaidade maldarda balaaaa •-

filolaramız (tlbiriai kallaDI• Hes ne halde? 
nk ıuaları iilve etmekte-
dir: 

Filoaua ordu ile ve mil· 
yoalarca ıiYil mldaf aamızla 
•in bir ıarette iıbirliti yap• 
maaıma ne kadar l&zumla 
oldapau idrak edeceiine 
lflw .. bilirim. Mektupta 111-
tl• Amerikalılar Birlcıik ve 
maillp edil•eı, lralmak için 
ıallli menfaatleri parti, men
faatlerini fedaya ı-çairılmak
tadır. 

Amerika da 
bozgunculuk 

Ne•yorlr, (a.a.) - Din H· 
bala bir dokta yaDl'D çık
mıtb'. Bir Amerikan petrol 
ıemlll7le bir laıiliz ıilebi 
laaaara atramııt\r. Salihiyet
li makamlar yaDganda boz
pncalak eaeri metcad olup 
olmadıj1 hakkıada malômat 
Yermiyorlar. Maamafih tah· 
kikata Amerikaa aleyhtarı 
bareketlerle milcadele komi
teıl de ittirak dmiıtir. 

--------
Fraasada ayak 

lanma bek
leniyor 

Loadra ( a.a ) - Verilen 
bir lıabere ıöre Vitide bir 
bahra• rakın g6r&lmektedir. 
Alma•larıa yapacakları idam· 
ları telıir etmeleri ia1aai ve 
medeal bir arzadan ziyade 
bu bahraaıa icaplan•daad1r. 

Mantal Peteain kararı 
cl6tru iae, buhranı• zail ol
madı;ıaı kabal etmek liz.ım -
dır. F ıaada ıelecek nealia 
ballaaı olan 20-40 yatındaki 

Loadra (a.a.) - Glaagov 
belediye HIİ nea JıakkıDda 
ta malümatı •eriyor : 
Heı daima ıakia oturuyor. 

Oaa iyi muamele ediliyor .• 
Muhafaza11na iiç kiti tayia 
edilmlıtir. Hitlerin iımi zik· 
rediliace bemenlAlma• uıall 
bi aelim alıyor. lıtediji r,a
zeteyi okumak ve radyo din
lemekte ıerbeattir., 

--.. -
Rus ordusu 

[nereye 
gidiyor ? 

Moıkova (a.a) - Domino 
ajaaaı bildiriyor: Uzak ıark
taki Raı orduıuaaa yariııa
dan fazlatıaıa ıarp cephe
aine göaderildiai haber ver
mektedir. 

---o--
Kızıl yıldız 

ne diyor 
Moıkova, (a.a) - Poaey

ted Pres bildiriyor: 
Kızıl ordu•a• gazeteıi 

olaa Kraıaaya lzvezda Al· 
mauların P.roılavonç böl· 
geleriade taarruza devam 
ettiklerini Moıkova yolun
daki ·yeai taarruzlarını yazı 

yor. 
--o _. __ 

Harkof ne 
halde? 

Moıkova, (e.a) - Rualar 
her ae kadar Harkofun aa
kutuau teyit etmiyorlarıa da 
buradaki durumun nazik ol
dujılnu itiraf ediyorlar. 

0-- -

Gazeteciler da. 
vet edildi 

Amiral Kaniarlıam Hollan
de, Yunaniıtan ve Yugoılav 
harp gemileriain ve tayyare-1 
!erinin de Akdenizde .. hare
klta muvaffakıyetle ittink 
ettiklerini ıöylemiı ve hiz
metlerini takdirle aamıttar. ------
Japonya ile 
anlaşmak -··----

Vafiaıto11 (a.a) - NiJOZ 
Kroaild ıa•el••İ V •tl•ıto•
daki mltabitleria lra .. MIH 
gire Amerika ile Japo•J• 
araıındaki anlııma rlmitleri 
kalkmıı yıhot kalkmak &ze
re oldağ11au yaımıtbr . 

o 

Sırlar ifşa 

ediliyor 
Pariı (a.•) - Ba11 FHa

ıızlar komlaiıtler bakkıada 
mlhim malümat ifıa etmiı

lerdir. Bunlar mlkifatlaadı
nlmakta ve akrabaları nez· 
dine titmeleriae mlHade 
edilmittir. 

--o--
lngilterede 

genç tayyareci 
ler ve kral __ .. _ 
Loadra (a.a) - laıiltere 

kral ve kraliçeai tayyareci· 
ler kampını ıiyaret etmltler 
orada ıenç tayyareciler kral 
ve kraliçeyi sellmlamıtlard1r. 
Oalarıa araaında bir çok 
Amerikah ve Kanadalı tay 
yarecile de mevcutlar. Bu 
geaçler evelce lngilteredea 
Amerikaya gitmiı Ye orada 
kurslarını ikmalden aoara 
yine Loadraya ıelmltlerdir. 

Fı:ana1:1larıa bir baçuk mil
JODD bili Almanyada esir 
,bulu•maktadır. Bu ıon 12 ay 
uıfaacla Almanla' bu eıir- V ışiagtoa, (a.a) - Gaıe· Kral ve kraliçe g••~ tay-

teler yarın Razveltia m&bim yarecileri tl~kdir etmiılerdir. leri Alma• • Fraa111 it bir
Hii•i ıorla kabul ettirmek 
I"• •• blflk pataj •••tua 
olenk k•Ua-tadarlu. 

beyaaabaı dialemek lzere Bunlar mahtelif filolara tak-
Be1az iaraya davet eclilmit- j .im oluacaklardlr. Yerleri· •••ir. .. Ntk• ı••fler ...... ldlr. 

-Kalldita ( a.a ~ ) - Japoa 
baıkoaıoloıa Okauki lem• 
baya laarekd etm ... • n• 
vel ıa be1a•atta balaam..
tur: 

- Gazeteleri• vudilderl 
aoa laaberler lıillfıaa olarak 

&Uıak ıarkta lıarp çakm1,.•• 
· tıadan tamamea emiaim. Ja• 
poaya ile Hiadlıta• · ., .... 
da bir anlaım• imulaaaca• 
it•• ve ba aalaıma... ... 
iki memleketi• ticari ..... 
aebetlerinin yeaid•• ....... 
ma11aı temia eclecetlmi l.at 
eylemekt9'im •• 

- -
Bir kamanclaa 
düştü ve ildi 

Londra (Radyo S. 7,15,_. 
Kiyen Raı - Alma• cepM. 
lerinde tebeddll aasdlr.! Me
ıayik ve Ma•alda ••1at11-
çarp11malar olmaktadır. Ma• 
kezde Almaalana b•h tau
ruılan tarddedildf.( AJma...,_ 
daa S0 bla .. ir, 250 tuk, 
1200 kam)'o• •• aalr• ah .... 
Kaliao ıehri iıtirdat olaacl-. 
27 'd&ıman tanareıi ..... 
rilldl. 17 Sovyet tanar• 
kayboldu. 

Dit•• tanareleri• ....._ 
fırk kumaadam Opea'-s 
vardı. Kamauaa 'yere tlllll. 
bir m&ddet IOUa lltll. Alı• 
aaa Almaa eairlui 48 .. t 
aç kaldıkları•• 86,...ifler
dir. 

Sovyet ıaıeteleri ...... 
na ba harplerde 350 W• te
lefat verdirdiklumi iddia 
ediyorlar ve .. Alm•• 11ldına 
harbi Almaa1a l~i• Jlpraa• 
ma harbj olmllflarl" dlJor· 
lar. 

o 

Almanlar ge
ne baılaclı 

Loadra (a.a) - Ro,tar •· 
jaaaınıa KaibitıftekC ba1.a 
muhabiri bir kaç 111 .. • 
Moıkovaya kartı ••....., 
tali keıimlerde atarl•t•ll 
olaa Alma•J[b...ı.laia lld 
iıtikamette J•lda ........ 
ja• WWlnatktttllr, 
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• t• IS 1· 
Jjaponlar-Cen-i 
' • • ı : gız ımpara- : 

~~ Şehir Haberleri--- HALııı SESi ::~~J:{ 
Haklı va uırlndı Dlr 

doıınas? 
en çocuk 

ll ----
tibara karar verdim. 

i torluğu i iaşe işlerinde Dünkü 
,fAsga Asgalılarındırf yeni kararlar 

maçla
neticesi a bir yaşındayım. Yaıa· 

haa yoldum. 
\fltak bu mananı: bayata 

ayet \'ermeli. Renk renk 

f C~lal~rı~~an bir kaç ta -
•11 bırbarıne sardım, Hğ· 
•bir ip yaptım. Bu ıabab 
)İzin dYarındaki kırda 
•reıinti yaptım, kendimi 
,.iım ağacı intihap et
~ 
\ lla boyum yetiımiyecek 
•• ayağımın alhna bir 
~oyarım •. 

~ur ıeyim hazır .• 
rlam tertemiz, eıyanın 
trını aldım. iki bebeie 
~ni elbiselerini geydir
~Onlara ben gittikten 

4rt yaramazlık etmemele· 
enbib ettim. 
ık& annesiz çocuklar 

1 olanlara benzemezler .. 
ı onların kahrını çek

i Onun için onlar müm
fldağu kadar uslu ol
arlar. 

kedim Sincap.. Gel 
im, seni bir defa okıı-
. Kimse okşamanın 

• benim kadar bilmez. 
2 okıındmanın:da diye

~~· Gel Sincap,. annem 
~~n evvel benı böyle 
'ıae yatırır. Elini 1açla
ı1albna ıok.ar. en1emi, 

boynumu ok-

t~ 
ıın eHeri benim gibi 

1ıa topraklarla oyna
; n ıwtleımiı, dikenler
Jrtılmıı değildi. Aane
J1~Ueri ipek gibiydi. Ka

!Cengiz davlefl lhuai 
i edilmelidir ! • ı Japonyada yıllarca evvel ı 
ı te,ekkfU edea bir cemi- ı 
ı yetin prenıibi budar. ı 
: Bu b•ıhk altında b•ıla- ı 
ı yacağımız tefrikamızda J•· ı 
ı ponyanıa aiyasi, aakeri ve ı 
ı iktısadi ahvalini yazarken ı 
• b . t• • u cemıyc ıa esrarengiz ı 
: programını da [tefıir ede- ı 
ı ceğiı. Çok meraklı Ye ı 
f Türklük ile •likadar olan • 
ı ba tefrikayı ekumalarını i 
ı okuyucularunıu tavıiye ı 
ı ederiz. ı 

Dünyada Neler Oluyor? 

Dünyanın 

En kıgmetli kamanı 
Dünyanın en kıymetli ke· 

manı, Franç Helvant na-

mında bir viyolonist ve 

orkestra ıefinde bulunuyor. 

Franç sinemacılığın merkezi 

olan Holivut ıehrinde bir 
çigan orkestrası idare edi
yor. 

Fraaç, kemanı ile Holi
vatun en meşhur yıldızlarını 

fetb ve teshir etmiıtir. Onun 

sıcak ve hazin najmelerini · 
duyan her artiıt gaıy olu-
yor. 

Şimdiye kadar Holivutun 
en meşhur yirmi yıldızı Çin 

mürekkebiyle bu kemanın 
f.ıleriai SiDca p. Ben 
g&ılerimi k•par, du-l ımı dizlerine koyarak arkasına imzalarını atmıılar-
T lriiçiik buselerle öper, d1r. 
'fİbi hazımdan mırıl· Bu kemanın ıohretini iti· 
'ım. ten birçok meraklıdır. Fran-
,•p bir ıey ıöyliyeyim ça · kemanını satmak için 
~bam da o vakit böv- 3000 doJar tekJif etmişler-
, ildi. O da beni ıık dir. 

---o---
Ticaret Vekiletinin iaşe 

itlerine dair yeni kararluı 

olacakhr. 
Ziraat işlerinde köylümüz· 

c~ icabında imece ıaretiyle 
yapılma11 hakkında Ziraat 
Vekilctinitt yeni emri iaıe 
itle:ini idare eden istişue 
heyetiyle mutabık olarak ve-

rilen bir karara istinad et· 
mektedir. ------
Taşla 
Yaralamak 
Kemerde Yeni mahallede 

oturan Hllşim oğlu SeyfettiD, 
ayni yerde oturan Kasım 
karııı Remziye ile aralarında 
çıkan kavgada tıııa batın· 
dan yaraladığından yakafan· 
mış ve hıkkında zabıt vara
kHı tanzim edilmiıtir. 

Tehdit 
Keçecilerde Savaş ıoka

iında barakada oturan sabı
kalılardan Halil oilu Fettah, 
kendiıini barakadan çıkması 
için teklifte bulunan Hasan 
oğla Hakkının öoÜDe çıka

rak sen benden ne istiyor
sun, seni buıün de yaua da 

öldüreceıim demek ıuretile 
tehdit ettiğinden yakalan
mııtır. 

Bıçak taşımak 
Garde.nbarda otur•n lı · 

mail oğlu celep Alinin vazi
yetinden ıüphe edilmiş ve 

üıeriain aranmasında bir 
bıçak bulunarak alınmış ve 

hıkkında ubıt varakHı ya· 
pılmıştır. 

NARIN 

rın 
---o---

Alsancak ıtadyomuoda ya · 
palan lik maçlarında Göıte
pe Altıyı 3 1 ve Ateşıpor 
Karşıyakayı 4 3 ile yenmİf
lerdir. 

---o---
Sarhoşluk 

Buca iatHyou caddeainde 
·oturan Mahmut oğlu Salih 
Geçmen sarboı olduğu halde 
nira atmak ıurdile rezalet 
çıkardıiındaa yakalanmıı ve 
hakkında zabıt varakası 

tanzim ediJmiıtir. 
§ lkiçcşmelikte Çivici ha· 

mam sokağında oturan Mus
tafa oğJu Hasan, sarhoşluk 

saika•ile lımail oğlu Sedata 
bıçak te9bir ettiği ıikiyet 
edilmiş ve ıuçln yakalanarak 
bakkınd• meıhut ıuç zabıt 

var~kası yapılarak adliyeye 
tevdi edilmiıtir. 

§ lkiçeşmelikte:Kimilpaıa 
caddesinde 128 aayıh evde 
oturan Hamit oğlu Şakir, 
Ali oğlu Hayri ve R•mazan 
oğla Mehmet sar hoı olduk
ları halde sebepıiı olarak 

513 cü ıokakta otaraa Fat 
ma ve Oımaaın evlerine 
t•arruz ettiklerinden yaka
lanmıı Ye baklar1nda kanuni 
muamele yapıl mı ıtır. 

---o---
Hırsızlık: 

Kançeıme mevkiinde otu
ran Mustafa oğlu Ali ve 
Mehmet oğlu Yuıuf, kom-

şuıu bulunan Mehmel oğla 

Mustafanın bir adet tavu
ğunu çaldıklarından yaka
lanmış ve haklarında meıbut 

ıuç zabıt varakası tanzim 
kıhnarak adliyeye teslim 
edilmittir. 

- --o--

Dövmek 

i
.:cağıaa alır, aaçlarımı Kemancı, bir servet teıkil 
~y•uakıar1m1• ellerimi eden bu parayı redetmiş, Gazino ve içki 
~ Annemle ber•ber kemanıııı Güzelyafıda Haaan oğla 
ıı o da öldü. Yerine miştir. paraya tercih et- Lokantası Adnan, bilii ıebep Tevfik 

1t'özleri, ıesi ona ben. 1 EN YÜKSEK ALATURKA oğlu Ad nen ve Memiş oğlu 
r.ir baıka adam geldi. dar kabahat bulmıyayım .. O VE ALAFRANGA MÜZiK Aliyi dövdüğüadcn y•kalan-
aln, ıesinin benzedi- d Bı"ıı"ııcı· Kordollda en bu" _ mış ve hık kında kanuni a ne yapacağını şaşırdı .. 

tyJedim amma bu ga· Ö yük bir zevk ve sanat ile muamele yapılmıştır. 

~
'k dogw ra d w ·ı Çü vey annem çok buyıuz, uııımıırııııııııııııHııııııııınıııııımıuııııııııııııııııııııııuıııım 

egı · n· ıüılenmiı Ye idaruini Say Cilt ve Zübrevı· HaıtaJıkları 
e .. ı biraz da kıskanç bir kadın. 

r 0 goz er amma Ş•hap gibi muktedir bir elin Mütehassısı 
~ ıaıka bakıı.. Seı o Beni biç çekemeditini anlı- taahhüt ettiği bu nezih ve DOK T O R 
~at ıöyfeyiş hııka... yorum. yüksek gazino lzmirde büyük S 
~ih babama da o ka- -Sonu oar- bir boşluğu doldurmuştur. alih Sonad 
; Hararetle tavıiye .ederiz. 1 3 İkinci Beyler So. No. 79 

! Elh!lmra SiNEMASI i : T s· d Telefon: 
Camburıy~t bayramında sayın Izmirli müıterilerine : : ayyare IDem&SID 8 36-46f 

4 .. tskdım edeceği filmi ınüjdeler.. : ı 22-10-941 çarşamba güoü matinelerdeD itibaren : 

dunyac• •1~:~~t~~hk:h:e~i~:~ .. iki meşhur ve ·~- i iBauram mOnasebetile 2 muazzam filim birdeni 

~ ai~birli~~e~di~eri~ü1ç~!?.ı! l İ 2 iac~!~!~Pena~!!!~u~t~~il ettiği i 
. ACEMi AŞIKLAR f i Fransızca Sözlü • t 
r: 10.45 -12,30. 2.15 - 4.00. S.45 . 7.30 . 9.00da: :Karım ve Patronum (lomıdı); 
Jtıca: Matbuat U. M. Memleket Juraali.. ı 4 Matineler: K. duymaaın 11 2,20 S.45 9.15 ı 

t ı K. Patronum 1 4,25 7,SO ı 

--o--
Tilkilil( ve Hatuniy• _. .. 

halleri 1akinlerinden &ir k•~ 
zattan aldıiımız huıuai aıek• 
tuplardı; mahalle bakkallall 
tarafından dağıblan petrol 
Jar ıerçi yarımıar kiloda• 
fazla verilmediği ileri ıerl· 
lüyorsa da bazı kimaelere d• 
fazla miktarda meaeli birk-' 
kilo birden gaz verildijl '' 
bunların da bu petrolü, teı· 
viratta değil, a-azocakları•cla 
kullandıkları, halbuki yemek 
pişiımek ve saire ıibi batO" 

aat maden kömlirll, k6mll 
veya odunla temin edilec•• 
ğinden - kolonya sıibi k•Y" 
mete binen pctrolon - yal•tS 
tecviratta kuUandmuıD d•" 
ha münsifane olacaiı ve • 1 " 

cak petrollarıa, evi.de elek• 
tirk bulunmıyan kimselert 
verilmesinin temin edilm..ı 
uygnd ela cağı yazıl makatı· 

dır. Binaenaleyh duğruıa ~ 
budur. 

.~ALKii SESi ::~~:; 
Macaristand• 
Y ahudilerio 

başına gelen)et -·----
Budapeşte, (a.•) - Ya•bf 

haberler y•yanlar araıı•cla 
araştırmalar devam etmekt•" 
dir. Poliı geçen ay 5000 1•• 
hudiyi bu aebeple tevkif '' 
mahkum etmiıtir. 

Y abanci radyolarıa .... y .. lıf 
haberlerini yaydıklarıad•• 
dolayı bir miktar yahudi•i• 
radyo aletleri mDıHdere ,clll
miıtir. 

---o---
Sokak ıubarıbalarl 

Loadr•, (a.a.) - Moık•" 
vaya karıı olan hiJıcam dOt" 
durulmaktadır. Fakat D6D•ç 
havzasında Alman hımleli 
şiddctlenmiıtir. 

Ruslar tarafıad•a boıalll" . 
Ja'o Stalinonua iıg~lini ftl' 
manlar tımamlıyamamııl•t" • 
dar. Şehrin bir kıımı el'•11 

Rusların eliadedir. 

St'kaklarda muharebel•' 
devam ediyor. Almanlar ,a .. 
rülen betaete ıebep olır•" 
kar ve çamura ıöıteraıe1'· 
tedirler. 

,---o---
• 

lngiliz geDIİSI 

battı 
LondH, (a.a) - Amiralhk 

dairesinin tebliii: 5 J SS to•" 
luk Smiabeıg yarduncı ır 
miıi batmııtır. 



~f Hataylıların kahra-l 
ve fedakarlık duy· 

ttılarını da övdü .........___ • 
(-..) ---....... ·-· ... · ... ·-·-· ·-· ---
t, \i - . Doiu ı vatanında kabramanhk, f .:-

,1' tetlcık ıe- dakirlık mi111alleriyle adını 
lblıarreiaimiz andıracak bir durumda ol-

tt, dln&ıleriade duğuau biitüa memlekete 
, ''•t etmiıler bildirebilirim. 

~tılırluın kea- Seygili Antakyalılar, 
~lt~ll binlerce Bllyilk Atatük · Hatay içia 

' 11 fa natka çok baaret •e ıstırap çek

·~ı., 
le ' 

lroaaıarken 
et ıu 
~I ' l'latay lıak 
''11111 ıa1ı. 

' Bir iki g&n 
~ iti er l:aaeafını 
111• Her yerde 

'd ••• Yataaa 
~'' beri ıeçen 

•dı, çok iler-

miıtir. Siındi bir bayram ıe· 
vinci içinde yı~arken Atil
t&rk6n kahraman 'Ve kudsal 

adını ti yüreklerimizin içi c; 
den gelea aziz duygularla 

anıyoruz. Vicdani uygıları
mız ve derin S•!vgiledmiı 
onunla beraberdir. 

Antakyalılar, Cüınburiyd 
bükllmetinia tatbik edilmek· 
le olan prognmlıra ber ıc-

11 b ne deniz kıyısından UZ& k 
alk ıçıa 

' , köıelere kadu f oyizli teıir-
..a • aaa Ya• 
~ ~vat•rditl ıef- lerİDİ ıöıtereceklerdir. Bu 
l.1l 111 eserleri ben de yakından '-t emleketin 
·- •tıcı teairiai rörip takip edeceğim. Şim-
~te baılamıı• dilik ıize veda ediyorum. 

._tan•et'er- Sizden de vat•aın öteki böi-
h ÇOti: 19• relerine aeJimlar Ye HVfİler 

1111 \ıt&a Tftrk göt&rOyorum .. 

~;çJ;;; .. - Çin orduları 
'd~ ~i~ maç- ilk bahara 

ılaıııt.r. 

~"-_1oi&a•pora hazırlanıyor 
\~lr. lataa- Tokyo, (a.a.) - Niıi-Niıi 

'r takımını • gnetesiae göre lagilizlerle 

iaıan 
uzuv 

Parmak 

•erçe 
P•rmaiı 
hıfta 

\.~ M r&a 
~.,_.._ t tlvde 

•I 
ıubat 

Amerika Çin kıtalarını ken
di idareleri altında ilkbahar
da Japon kuvvetlerine taar-

. raı için baz1rlamaktadarlar. 
Buıünkü müsakereler bu 

baıırhia t'akit kazanmakl 
içindir. ,. 

Lizbon yeni 
elçimiz 

Ankara (a.a.) - Liıbon 
elçilijine Kopenhag elçiıi 
Bay Şevket Fuad Keçeci ta
yin edilmiıtir. 

der Halı, Hilae 
das Bein,·e 

daa Jabr1·e 

der monat1-e 
der ltopf, köpfe 
der Arm,-e 
der Januar 
der mirz 

boiaz 
bacak, 
baldır 

JÜZÜk 

parmafı .•• 
Hile 

ay 
*'afa, baş 
kol 
kiaunusani 
mart 

Dİ .. n der mai mayıı 

temmuz 
eylftl 

haziran der juli 
•iuıtoa der ıeptember 
ilkteırin der november 
1111 lrlaan der ıontaı 
Ptzarteıi der dienstaı 
Ç•rıamb. der donneratag 
euma der aonaabend 

(der Samataı) 

teır iniHDi 
pazar 
sah 
per~embe 
cam art esi 

\ 

• 
27 liaci Teırla tMt 

------------------..... ~---· ------~-------------

CUMHURIY 
Kabu 

y A 111 ıf K.~h~7t;;;;h.-;_1 
törenlerinin f Kahramanı i ve geçit 

.., 
pro2ra arı 

----llllllllHll 

Ankara - Cü:nburiyetin 1ZClLER BUGÜN GELiYOR 
18 İ llcİ yıldönümünde yapı· Cumhuriyetin 18 nci yıl-
laca\!: kabul töreniyle ipod döoümü güail olan 29 biri J · 

romda yapılacak büyüe ge· citeşrhı 1941 de -;Ş<!hrimiıdo-
çit tereniuin pıoğramı haıır- ~yap.ılacak ! büyük-geçid-tö: 
l.enmıştır. -renfn7 iştir -k-edecek -Ölen~ 

Kabul töıeuhıde davetli viliyetizc-iler(-bugüa- gele-~ 
bulunanlar, uat 12,30 kar- cekle;dir.~Eskişehi;- -istÜca: 
diplomatik men uplerı s t ~~tindengelecek izcilerden 
13,30 da B. M. Mediıiade bazıları poJta trenleriyl;-ı;: 
kendilerine ayrılan yerde t b l · ·ı · · 16-20-aıı u ızcı en ıse saat .. 
toplanmış b•luuacaklardır. -- --

de gelecek hususi trenle, 
Kabul törenin aar.t 13 de 
toplanacaklardır. Kayseri istikamdinden ge-

lecek izciler de Enuruın(> Törenden çıkan zati r 
doğru ipodrumft giderek Zonguldak trenlcrile iel~· 
tribünlerd~~ yerlerini alacak· ceklerdir. Vilayet izcileri 
Judır. Ank r garında Ankara İz· 

Geçit törenint. s t 14,55 cilcri tarafından törenle kar-
de başlanacmktır. şılaoacnkl2rdır. 

-------------mım-------------
Af ganistanda 
bulunan Al
man tabası 

---o--.-

Berlin, ( .a) - Yuı res
mi bir kayoaktan bildiriliyor: 
Afıaniıtandaki Alman ve 

ltaıyarılasa ~arşı alınması 
dütünüleu ve yr h~t şimdiden 
tatbik edf!~•t toti.birler hak-

lnnd , Aı.nar h•. 1ciye nazır
hğında bena t:~h 'Jiit veril
memektedir 

Bn bahisle elikah olarak 
ıorulan bir ıunle cevaben, 
Afgan hariciyesi umum mü
dürlüğüoüo radyo ile neş· 
ıettiği beyand ileri · sürül· 
mektcdir. Bu beyaoat, Afga· 

, niıtan bitardhğın ı biç bir 
zaman tehdit edilmiş olma
dığını bir kere d&ha sarih 
ıurctte bildirdiği için dik
kate dcj'er görülmektedir. 

Alman siyasi mahfillerl, 
Afganiıtanda tatbik ediien 
usullere benzer UJuller umu
mileşirse çok ga_rip netice

lere varılacağı b kLcıuda soıı 
Z1maularda ileri sürülen mü
şahedeleri tekrarlamaktadu
lu. 

Berlinde şu ıual sorulmak
tadır: 

Eğer bitaraf bir memleket 
olın Afgaaiıtaaa yapılanlar 
lar gibi talepler, askeri ve 

siyasi icbar v21ıtaları kulla
nılarak mesele İsviçre veya 
Iavcç gibi bitaraf (Demleket-

lere yıpıhrse, acaba bu mem
leketler buna ne diyecekler
dir. 

OKTORUN KÖŞESi 
Şuker hastalığı 

-2,.-
Bu sebe pie ş kerli ·:hasta· 

ların derilerini azami bir 
r.:surelte-r temiz tülmaım;;
""b t r ba-;;gi bir sıyrık, yırtık: 

bir çıban gibi y"rlere mey:~ 
darı vermemeleri çok lazım
dır. 

Böyle vak' alarda bir taraf
d1ın idrar tahlili > aptırmık 
ve ıek~ri baddı asgariye, 
batta sıfır derecesine i~dir-

. ;ek ve diğer taraftan -da. 
yaranın, çıbanların mevzii 
tedaviıine müıareat etmek 
ihmııli ısla caiz o!miyan 
olmıy n esaslardandır. 

P~atisyen doktorlar kaç 
defa böyle ihmal edilmitı 

vak'alar sebebiyle bir aya
ğın, h tti bir bacağın kan
gren olması sebebiyle keıil· 
diğini görmüşlerdir. 

Halbuki ·vaktiye: idrar tah· 
lili ve perhizler tatbik ~dil-
miı olsaydı muhakkak ki bu 
gibi feci arızalar görülmiye
cekti. 

Bugün yukarıda ıöylediği
miz gibi şeker (euıülin) sa-

( yesirıde eskisi kedar kor
kunç bir hastalık olmakta 

olmakta tamamen dcğilıe 
bile yanı yarıya çıkmııtır. 

·-SON -

Dr. Fahri Işık 
l:r~lr Meml.ıket haı 11e1l 

Rontken mütehaınıı 
Rontke ve Elektrik tedHlıl 
., sn .. • tkinc. lkı 1ev Soka~ 

,.. • N n;-o•t S 'JI 

HAKIMI12~ttıE i 
: ilk Defa Warner 8 ~XSTER İLK DEFA : 

i Ateş er İy rı Ar.zona Gibi f 
: ilk defa lluck Jobncs ilk defa ı 
ı iki helecan ve dehşet filmlerini... ı 

i SOBUTAY 1 
:-35- Ya~an:H. O. T. ı .............. -~~ ........ 

Ceaap cihetine bulanaa 
.kapıyı müdafaa111 bir 'hale 
aokturdular. Bu pili Soba· 
tııy : taraf tııdan bazırlanmıı 
ve hakikaten garp tarafında 
bulunan kapı ÖDüade niima· 
yisler yapılmağa baılaamıtb• 
Horasanlılar ve kamanda•· 
ların br pıi : o tarafa te•Hc· 
cilb ettiler. Bu karıaıalalr 
eınesnıda 500 ca1us ceaap 
kapıı(muhafıılarına aa1111a 
hücum edip kendilerini ıık 
~dedirtmeden boidular •• 
·kile kapılarını kendi elleıile 
açtılar. 

• Horanhlar ealenin (dijer 
tarafında Taziyetler alırkea 

Tulay ban açılan lrapadaa 
şehre yıldırım gibi ıiıerek 

önüne ıeleni doiradı Y• ' 
gnr p tarafında bulaaaa Ho-1 
ranolıları çevirdi. Bir kıımı 
teıiim olmaia r.zı olda, eli· 
ğerleri ··kıhnçtan ıeçirildi, 
bu suretle ıebir fethedildi. 
Talkan, Bamyan kalelıri~•. 
biraz uğraııldıktaa ıoara ' 
uptolundu. 
s~butayın her tarafa ıl•·i 

derdiği cHuılar mattaıd 
kendisioe raporlar ıaaayor· 

lar ve Sultan Mehmedia ae
reye gittiğini araıbrıyorludı. 
fü, adamının verdiii mal6· 
mat derhal dikkat .. urına 
abadı ve Sultanın takibiae 
Sobutayla Cebe memur edil· 
di. Mektuban bir yerinde ı• 
sözler vardı: 

"Sultan Mehmedin iı.i lu• 
rindeyim, keadiıiai bir çolı: 
fedakirlıklarla bir baftad• 
beri takip eıliyoram. Şimdi 
Sulta Mehmet (Termed) dea 
yanında 15 kiti ile Amo •· 
yu üzerinde iıleyea bir 
keleğ'e bindiler ve açalcblar. 
arkaıı bırkmıyoram.,, 

Cen .. 'iz fU emirleri •er• 
di: Durmadan iletleyin 
Aman dileyenleri 6a· 
ğıılayın, lı•rıı duran· 
ları d• doirayın?! ... ,. 

Ceagiz han taraflnclaa 
Sultan takibine memar edi· 
len Sobutay ve Cebeye . •• 
Tuğaçarı adındaki kaman· 
dana onar bin aıker yerilcll 
vo. şu buyruklar da tlblii o• 
lundu: 

-"Durmadan ileri ıidla, 
Size teslim olanlan aldlr· 
meyia, karşı daraalara da 
merhametaizce hareket icli• 
şehirleriai, kalerini Jılnn, 
ahalisini kıhnçtaa geçirl•. 

Üç ıeneye kadar ba itleri) 
bitirin, Sultaa Mehmedi ya· 
kalayın, bana getirin." 

Sobutay ve Ctbe ( Kiakel· 
den hareket ettiler; bltla 

i Y Ni SiNEMA i 
:cumhuriyet b ... y. mımo birinci gü:ıüudeo itibaren tizlere ; 1 
takdim edecektirB•yranıda seanslar:9 -9.45 -12 30 -3.15 -6 ·8.45 

ığırlıkannın ve ordalarınıa 
her nokaanım tamamlacblar. 

- Oe"ıamı war -



Sovuetlere Gire 
Mokıova (a a) - Mc:kova 

civarında Almanlar mühim 
zırhla kuvvetlerle hücuma 
kalkmıı oldukları zannını 

' ••rmek için tabtadın yapıl· 
maı tanklardan mfitqekkil 
kollarla harekete ğeçmitler
dir. 

Eter f ... iıt Alman kıtaları 
bu ribi hilelere baı vuruyor
•• ,.. bunan sebebi Sovyet 
cepheıinde biiylk miktarda 
ta•k kaybıaa air•mış olma
laradar. Bu da Sovyet kıtala· 
ranın aaatl bir azim ve me
tanetle kendilerini müdafaa 
ettiklerini de iıpat eder. 
Moıkova(a.a)-Bu aababki 

Sovyet tebliği: 
Gece Sazanlof, Karlovya 

• •• Mojaiık bölıeainde mu-
1 harebeler ıiddetle devam et
i miıtir. 

25 ilkteıriade biitüa cep-
' he boyunca muharebeler de

•am etmiı ve bilba11a Mo
jaialr Mıloyaroıtlevetetz, Ta· 
ıanrog ve Marlevya iıtıka-

ı metJerinde şiddetli olmuı
tar. 

ı Moılrov• etrafında tiddet · 
li çarpıımalar •akua gelmek-

' tedlr. 
Alman ~ayiatı 

Oıel civar1nda faaliyette 
llul•nen bir Sovyet tank te-

l pkk816 bir lraç rBn içinde 
iki Alman piyade alayını 
imha etmiı ve 133 tank, 14 
top, 35 tanka lrmrtı~ koyma 'i topo, bir çok ıiper havan 
topa, motoıilrlet,: 15 traktör 
•• mlteaddit ıarnıç kamyo

t aa tahrik eylemiıtir. 
~ Cama riln& bir Sovyet 
ı tayyare filoıu 47 Alman 
' tanin ve cephane yiiklii 160 

d. kamyon tahrip etmiı ve iki 
J1~ Alman piyade taburaaa im

ha eylemiıtir. 

Odeaada çete faaliyeti 

Odesa bölgeaind~ Sovyet 
çeteler faaliyetlerine devam 
eylemektedir. Bir kaç gün 

.••vel bir Sovyet çetui ge· 

celeyia mitralyöz ve yilk 
arabalariyle taııaaa otomatik 
ılllhlarla bir Rumea kampına 

1 hıcum etmiılerdir. Ramea 
aıkerleri ve •ubaylan panige 
a;rayarak kaçmıılardar. 

---c---

' Moskovada 
J idamlar 
~1~ __ .. __ 

Moıkova, (a.a.) - Moı
kova ıehri askeri kuman
~anlığının karariy)e 3 kişi 
dama mıhkiim edilmiıtir. 

Banlar, sıruiyle, ibtiJil aley
lnde faaliyet göstermek, 

caniyane ihmal, Moıkovadan 
açmak ve 150 kilo ekmek 
bp ıatmak saçlariyle İt· 

am edilmitlerdir. 
Ba aç kiti hakkındaki ka

·ar aıkert mahkeme tarafaa
an verilmiıtir. Mahkemenin 

• 

: Almanlara Göre 
Bertin (AA) -Alman teb· 

liği: Doneç bazuının işga~ 

Jine dtıvam edilmektedir. 
Doğunun bah kesiminde de 
harekit devam ediyor. Kuv
vetli bava teıekkiillerimiz 
Doaeçle Don arasında diit· 
man kıtalanna, müıtahkem 
mevzilerine tiddetli hücum
lar yapmıılardır. 

Uzak timalde bava teıek
lıı iillerimiz Murmanık yolu
aua bazı ku•ımlarile balıkçı
lar yanmadaaında bazı bara
kaları tahrip etmiıludir. 
Moskovaya yapılan rece hü
cumlarında Kremline bom
balar atılmıştır. 
Kronrtad ve LeninBTtıdda 

Berlia (A.A) - D. N. B. 
Ajınsınıa öğrendiğine göre 
24 ilktetrinde Alman a;ır 
topları Kronştadıa cenup 
doğu kıımıoı •e iıtihkimın 
bir kaleıini müe11ir surette 
top ateıine tutmuılrrdır. 

Bundan baıka ayni gtln 
Leningradın iaıe teıi11tı ela 
yeniden bombalanmııti. Bir 
çok hedeflere tam iaabet •a~ 
ki olduğu görülmiiıtür. 

Tayyare hüeama 
Berlin (A.A) - 20 ilkteı

riade ıark cepbesinda ıid
detli hava muharebelerinde 
16 Sovyet tayyaresi dü16riil
mü1Uir. bir çok tayyareler 
de yerde tahrip edilmiıtir: 
Mtlteaddit trenlerle beraber 
Ruıtoftaa ııa1lıya11 mtlhim 
bir demir yolunca mtlaaka
lit keailmiıtir. 

-----
Bir Fransız ıllebi 

bombalandı 
-----

Viıi (a.a.) - Uaayted Pres 
Fraoıız amirallık dairesi la
giliz bombardıman tayyare
lerinin Tuauı aahili açıkla
randa Fransız Divoaa lilebi
De hücum ettiğini ve mtiret· 
tebat araunda ıekiı ö!ü ve 
üç yarala bulunduğunu bil· 
dirmektedir. 

--o-._.-
200 Kişi kur
şuna dizildi 

--o---
Budapeıte ( a a ) - Yarı 

resmi Novo Vreme Sırp ga
zetesi 18 ilkteırin akıamı 

bir Almao askeriae yapılan 

suikast üzerine Almao ma
kamlarının emrile rehine ola· 
rak ahkooulan 200 komüaiıt 
kurıuaa dizilmiı olduklarını 
bildirmektedir. 

haklarında vereceği kararı 
bekliyen diğer beı kiti ara· 
ıında mubıfaıası altında bu
lunan malzemeyi israf et· 
mekle ıuçlu sayılan Moıko
va "ılit dağıtma., merkezi 
müdürü de vardır. 

Milli oıyan20 bilet1erinizi 

(HlLllN 51111 

RADYO· TELG 
. ınailizlıre Göre 

Loodra (a. ı) - Ha"a ne
zaretinin tebliii: 

Sahil müdafaa aenisiae 
meaıup Hudıen tayyareleri 
bu 1abıh erken Hollanda 
sabilleı iod• düıman gamile
rini bombalamıılardır. Tera
cbelliog açıklarında kafile 
ile seyahat eden iki •apura 
iıabet kaydedilmiı diğer bir 
kafileye menıup bir gemide 
de ljmuiden açıklaranda yan
gnı çıkarılmıtbr. 

Av tayyarelerinden müte
ıekkil filolarımız bu sabah 
, imali Fransa Ozerinde aeıi 

bir akın yapmıılaraa da pek 
az diiıman tayyaresi göımüı 
lerdir. 
Bombardıman serviıine 

mensup Blenheim tayyareleri 
bugtin 6ğleden ıonra avcılar 
refakatinde olarak Hollanda 
sabili açıklarında düıman 
tayyaresi görmüşlerdir bom-
budıman refakatinde oluak 
Hollanda Hbili açıklarında 
dtiıman ıemileria i bombala
mıılardır. 

Avcılarımız buglla güad&z 
FranHnın ıimaliade ve ıimal 
batııında taarruzi keıif ha
reketleri yapmıılardır. Diep· 
pecberburg ve Bresit böfge
ıiade hedeflere hücum edil
miştir. 

Hn harekattan iki av tay-
yaremiz dönmem ittir. 

---o,----
Babasını va karısını 

öldOran bir genç 
lıtanbul - Akpınar na

hiyesine bağlı Kemlik kö· 
yünde tüyler ürpertici bir 
cinayet olmuı, bir genç ba
bası Mustafa ile karııı Zey
nebi balta ile öldürmüştür. 
Cinayeti iılayen 18 yaşında 
Abdullah tar. 

Bir gün Abdullah kaybo-
lan inı ğini aramak üzere 
köyden ayrılmış ve evde 
babaaını barakmııttr. Gece 
yarıııaa doiru evine dönen 
Abdullah kar111aı yatağında 
bulamayınca annesinin oda· 
ıına gitmiı, orada da bula
mayıuca babaaıoın c dasına 
girmiıtir. 

il 

10 Milyon ıHer ev~ kalet 
Nakdi kefalet her ferd aslı 

--.. --
Bordo (a.a) - 21 llkteş· 

rinde Bordoda yüksek rüt· 
btli bir Alman subayının 
katlinden dolayi Bordo)eh· 
ri ve civarındaki 15 nahiye 
bu akıam aaat 18e kadar 
10 milyon frank nakdi ke· 
falet ödiyecektir. 

Tahkikat netice1ine göre 
bııka hasmaae hareketler 
vuku bulduğu takdirde bu 
ktfalct par.uı Almanide~let 
heH'.>ıaa irad kaydedile
cektir. 

----
Bir Rumen 2e-
nerali ve 50 
subay öldü 
Bükreş (a.a.)-Ofi: 
Odesada tiddetli bir in· 

filik olmuı, OdeH mevkii 
kumandanı general Glugo
siana ile 50 kadar ıubıy 
ve er bo iofilik netice1inde 
ölmüılerdir. 

----- ,,,,. 
Mosko•a, (a.a.) - ,,,,. 

kova komut.aı buıll• 'tJ 
da gazetesinde çık~:; 
makalesinde ı&yle 
tedir. jl 

"Dllıman •atanın ~ 
zine yaklaııyor. Ha11'.,Jr
maklıiımıı liıımdır. , 
va sokakları d&ıma•1~ 
gü ı6ngiiye mabır• 

aah11e olabilir. ~ ~ 
Bunun için her ıok• 1 İ 

diden aıkeri bir m••'" ı." l\~ 
malı; her e• bir k•1" 
vatandaı da bir ••"" 
Jine girmelidir. ~ 
Moıkova civarıad• ~-' ~ 

tihkimlar her r6n dıb• 
vetli bir •aıiyete ı 
dir. Sovyet ha•• 
artmakta, kaD hiçb~ıd• t1 i. _ 
görillmemiı bir t•P ~~ 
maktadır." it 

General halkı dit~ 
rafından Moıko••J• pi ' 
rilmiı olan caauılat fi ~ 
kınmıya çalıımakt• tJI '1 
casuslardan birçoi•• ~ 
zılorda üaiformaıi•• 
rıaı bildirmektedir. 

Ölenler arasında ıebrin 
idari k11mında y8k1ek bir 
vazife iıg•I edecek olan 
yarbay Dfila ile 2 Alma• 
ıubayı vardır. 

infilak evvelce Gepeou 
tarafından işıal edilen bir 
binada vukua gelmiştir. 

Bati iafiliklı bomba teli 
malluğa t~lulmıı bulunu
yordu. 

lngiliz .f ;.I 
çarpışoı•-' ~ 

Viti(A.A)-Uaayted ~ 
Müstemleke naztrı Ci ~ 
ki F raaııs Somaliıi•~ 
baılayan BritaDy lı• t' l' 
mukavemet etti;iai t• 
lemektedir. 

Muıluk açılıncı fevkalide 
yüksek infilik kudretinde 
olan bomba patlamıı ve mu
azzam bınayı tamamen ha
rap etmiıtir. 

~~,~~,,~~~,~~~. 

Burada kar111 ile babaaı-
nın çirkin bir halde uyumak
ta olduklar:aı görünce elin
deki balta ile vura vura ev· 
veli babaaını. ıonra da ka· 
rııı Zeyaebi öldürm6ştür. 

Abdullah cinayeti mütea
kip zabıtaya giderek teslim 
olmuş ve tevkif edilmiıtir. 1 
Tahkikata devam edilmek
tedir, 

Antika 
Satın 

ve Stil Eşya 
Alıyoruz ,_ 

• .. . k 1 k" ı.attıtll~~ Eıkı Tilrk gümuılerı, aynalar, ıamdaa ve çay takımları, tatlı ta ım arı ea ı 
1
,,r 

yazıları ve kitapları, ıevahi kumaılar, istofalar üç etekli entariler, iılemeli uçkur, çıı•"' 
ve havlular, Saksonya ve muhtelif porselen parçaları, eski K&tahya çioi p•' 1ı•-' 
beykoz parçalar, vazolar, hey· keller, kalemtuı, makta ve divitler, eaki uıl6pt• JıaP el 
koltuk, vitrin ve ıtil yemek odas1 takımları ve her nevi eski giizel parçaları 0 f11 
satmak iıtiyealer, lütfen her g6o saat dokuzdan OD ikiye kadar lımirpalaıt• 
Ziyaya müracaatları rica olunur .. 

( Saadet ) 

.. . 
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