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llugün 
"'hriızın Cumhur 
~ "• •eçllme•l-

h ... Uncu me•ut 
~ınumUdUr ...____ 
~~'• Tllrk milletiai 
"le •e•dıiioin yeni 
de T6rk milleti11e, 

il ii !&nı&ndea doj'ao 
~ l teıkia etmek için 
~iı fıJdr, 16061 ve 

iı •e onun oudan 
ltlıadaıı milli Şefi
~ la&nllye ibda ve 
~ittir. 
~ ~bt&rkila ruhunu 

u~''•111 kalan bırı~Y 
-'"e: Arkadaılan ile 
hptıtı. kurduiu. 
t.111• it v~ zafer · 
"- ettiii kadar 
'-tleet.; ve ' feyizli 
~-- •ide edilmeaiae 
._., ..... receli aln-
~tttıı aayı11z ve 

, ...._•t Ye himmet-

Sırrı Sanlı 

Son Dakika 

Japonya f~Ame~ 
rika ile ~ 

anlaşıyor mu?· 
Vaşiagtoo (a.a) - Ame

rika hariciye nezaretinin •• 
lihiyettar bir dıiresind;nf 
veril~a malii uata gör" J ı 
poııya ve Amerikada iki 
devlete ait bloke edilmiş 
paral•rdaD bit kısauoıa iki 
devletia masraflanoı karşıla
mak üzere bir mikdaraoıa 

serbest barakılmuı etr•ftada 
müı•"ereler cereyan etmek
tedir. ----

Almanlar 
ıaıkoııuı ııaaı atma
dın pul hazırıamıııardı 

Londra (a.a) - Ôğreail 
diğiae r6re Almanlar Mos
kovaJI iıgal etmeden poata 
pularıaı bazarlamıılardar. Pul 
larda Kremlin sarayı ve onan 
ıeref direiinde gamalı baç 
bayraiı ve 1941 tarihi yazılı 
idi. Şimdi bu pullar imha 
edilmit bulaamaktadar. 

-~-

Mussolininin 
Beyanatı 
Roma, (a.a) - Mu.ıolini 

bir kabul reami eıaasıada ıa 
beyanatta balaamuıtar: 

Harp dolayısiyle cenap 
vilayetlerimiz ea çok diiı
man barekihaa sahne ol· 
maktadırlar. Bu villyetler 
ballnaıa fedalrirhkların• ve 
bidiaeleıi sUkuııetle karı•· 
hyacaklarındaa her zaman 
kani idim. Ba fedaklrhiın 
mükifatı zafer olacaktır. ----
Irlanda sular 

altında 

ATAM: iÇiN 
__ _ S_e_v_g-in-.;-~d-;.;-f~;ıa:--;cın ~sevginden &leri• _... 

• 

Üfl81or içimdeki at•ıi hep kederin. 
Bu hiç ıanmiyea ateı. alev dlaya durdakça 
Tirlrlik ıon neferine kadar sat bulundukça 
Dialedim: Maveradan 1esleadin bana Atam, 
Akdeaizde ıtırliyea ıe1iai unutamam. 
Y a•lill ola law lad 4olaftı dlrt bacatı. 
Aalsaraaıa bainadaa ylkıelcli Tlrlr ·aecajl; 
o g&a bar&tadea matla, bu rl• o f9ad• batatı., 
IDönün&n ardından ber Tiirk çifte kanatla. 
Hepimiz tek ewiria emrile bep biriz · 
Kalplerde yaşıyorsun gene biz beraberiz. 
Atam se111i unutmak. akla gelmez ba aıla; 
Acın sevginden derin, sevgin acından fazla. 

Nadire Seyme•otla 

ALMANLAR · ! 
Bataklıklara : saplanmıı 

Umulmayan 
bir müdafaa 
Londıa (a.a) - Istokbolm· 

den bi.ldirilcliiine g6re Ka· 
ramda Almanlar ammadıklara 
bir mldaff a ile karıalaımıı
lardar. Bu mlldafaa cepbHİ 
evelce mevcut idi .. de Al-

Loadra (a.a) :- latokholm· 
dea bildiriliyor: Doaeç hav
zasında ·Almanlar yilzlerce 
kilometrelik batatlhklarda 
durmuılardar. Burada • çok 
Alman b>ğaluyor. manlar banan farkına vara

mamıılar Raılar da İltifade 
etmektedirler. _ , ___ _ 

sıhhatı 

Londra (a.a) - Dablindea 
gelen bir telrraf a göre lrlaa
dada ıular taımııtar. Çok 
zarar olmuştur. Demiryolları 
kesilmiştir. Sular hayvan SÜ· 

rüleriai g6türmiiıtlir. 

Loadra ( a.a:) - Taymis 
gızeteıi muhabirine ,pre 
kıı bütila A1man barekibaı 
durdurmaktadır. Yalnız Al
maalarıa kışta yegine faa
liyet sabası SivHtopola ka
lacaktır. 

Cibuti Adisa
baba yolu 

...... __ _ 
'ıt'ıte, (a.a) - Htıkü

I 'IDiral Hortinia 
'-•kluada verilen 

~&re Horti iyileı
İıtu.. de •afra keaeaia• 
'ıt P 11aibia yatatı 

•t111ere mecbar 

'· 

Yahudi 
)lltdsuz 
q J•••iro (a.a) -
~ı' l•lea 42 1ahudi 

' lair limana kalnal 
ltir. Baalarıa bir 
::-•elıealae ,.ka

.. ktı•ar. 

Fas sultanın~n 600_80ôt.;- a-
kararnamesı •. YY 

Loadra. l(a.a) - Eaa ıul
taaa bir kararname aeıret

miıtir. Baauala beraber lagiliz 
ve deıol taraftara radyoların 
dialenmeıiai yasak etmittir. 

Bir Yunan va. 
uuru batırıldı 

Nevyork (a.a) Iariltere 
hesabına calııan 5283 tonluk 
Oıos •apuru "'atla atikte11batı 
rılmııt1r. diıer bir ıilep de 
bn7a olvm8ftar. 

re hucu mu 
Londra (a a) - Üç aydan 

beri devam eden fena hava
lar bombardımaa filolaranıa 
harekitır. mani olmakta idi. 
Hava müsaade edince her 
gün Almanya üıtiine alna 
yapılacaktır: Cama receti 
yapılan akına SOO, cumartesi 
g&aü de 60b - 800 tayyare 

· iştirak etmişlerdir. Bombar-• 
dımaa stokları büylktür.MiJ . . 
yoalarca bomba mevcuttur. 
ve her 11D artmaktadır • 

Loadr.a,-Viıi hükiimeti
aln Cibati limanı ile Adis 
"bebaya gidem demiryolu
aua kullanılması baıaaanda
ki lngiliz iateğini kabul et· 
mek zorunda buluadaiu ••· 
laıılmaktadu. 

Frrnıız milttemleke nazır
lığının bir m&mesaili Cibu
tinin daha z.tyade dayana
mıyacağını bildirmiştir. 

Kara liste 
Vaşington (a.a) - Ame

rika bülliımeti yeniden 653 
cenubi Amerika mliesseseai
ai kara liateye dahil etmiı· 
tir. 

... b ....... ,., 

Amiri ••Bat 
Muharriri 

SlRRI SANLI 
Svıelii1-;s-Llro 
ç A.vlıll 4 .. 
t;A YISI (100) PAU 

Aaadola Aju• 
matemli ihtifali• A•k.,. .. 
proırama •JP'I olarak "
pek malatepm ı••lte ,.,..__ 
dıııaa bilclirmekte41ir. 8* 
tirea b..W. .. .,.. 111-
dafa .. kllde ,. ..... fbr. 1 

1Blylk~klçl~ herk. ~lli9k 
etmiı, her çelarede Wr lia· 
z&a, hatta ı&SJaflan ılrll· 
mekte idi. HalkeYleri do"9 
muf, Ata••• heykeli çele•k
lerle dolmaı, çeleak takmak 
basaı•ada bir J ml•bab 
ilemi ___ rörllmlftl~ Hele_ 

heykel chl•daki r:ilıtifal•• 
y&rektea gelen eaialer •• 

• akıtılan "'" ıazyaılan, AtaJt • 
bugila kaybetmit ribi bir 
acıkla a.ıaaz,ra arzetme~te 
-idi. Ba hal ı1r1ıııti• •WI 
Şefe olan aayıı •• bathh· 
tının gi•d••' rl•e artblt
bir tahidi olmuttar. 

Fransada tev: 
-kif-ediıdi 

Loadra, (a,a)-Taymiı sa· 
zeteai yazı1or : lap••Y•••• 
eski nazırlanadaa KaYallere 
Fraasada •teYkif •~· 

Kavalleroaua mahak......t 
gör&aüıte Fra•aacla 1apıla· 
caktar. F•kat her balde-kea
diıi lıpaayaya tulim edil• 
cektir. ----
Siyam hududu 

çiziliyor . 
Tokyo, (a.a) - Hada.ta 

tayine memur Siyam- Hla•i
çini komiıyoaa deria bir 
dostluk ha•••• içiade ifl•• 
devam etmektedir. Ha4at 
tayiai iti · önlmlıclekl Mart 
aynıda bitecektir. 



ı•ımı ~nıo 

191; .. ~G;;ç""K.Jı lngiliz milleti c: b • H h 1 · • 
·k· • b. h ~ e ı r a er er ı -· zm· Hatası ı ı ıncı ır arp --

: h • ::::::::;-23 -:::::::::: ceu esıne G 30 k T h 1 k b v 
~•.san: Nadire Seymenojla 8ZJ UrUf8 0 UM U 02• 

ı-P.ı.ı N .. ;:=ı::.;;m. Gid::' tar~~~mış satıyorlarmış daylardan $Üp· 
~ L._ J•rıa • 1abab birlikte ia- h · 
\
' 1'-h b i k Londra ( a.a) - Stallaia BorDOYA Aı•iıçay ıoka- e yok 
• .. • 1 t yar adın ıeaç 5 ı· ında 54 ıa1ılı eyde otaraa 1sa.a. • ı 1 uıya lzeriadeki Almaatb81-.,-•• ıevıaç e açı aa ıaz- k 1 B. MeLmet Hepıen, Bora- Uiliyetia muhtelif kaza •e 

1.1.111-1.. b lu 111aı azaltmak içia cephe a ....-
• yor. Bir mlddet 1 L L Yada bir belecli•e memura- k6ylere tevzi eyledltl to· 

mr.11a111• • i k iL O k açı muı aaakıada ı~htudiii ı aya a a aıyor. ca aaa aezareti alhnda ıahlaa bamlaklarıa bazı yerlerde 
eki ft lr arzuya lnıilterenia biti• · 

u~..-... 111 ,. a• tltla •· f L ı•-- oazlarıa 26 kar•• •trı·ae ekilmeaiae baılaamııtır. Bazı 
ı Gi 11aı aa uaıa iıtirak ettifiai • -... ı \t;; a ıyor. ae otan- ıöylemek lbımclar. kiloıa 301.arllflaa aatılclıfıaı yerlerde iae ba tobamlaklar· 

~••· Soua •irara s· ı ••.kly·t eylemı"ttı·r. claa iyi netice abaıp alıaa· ı....i .. ••aıtopol Ye Ne•roaiıki· ' • Paaa içia6 tltial 1eri· . Vili•et makamıaıa aızarı mıyacatı noktHında tered· 
ileri i . ••• maraz kaldıfı blylk teb· 1 

• ' • • •taret •• bat lik dikkatini celbecleriz. . elit biııl olmaıtar. 
J..••1kları aruaacla clöacll- • aıi"irclır • Berubıa Kaf· Bir k111m kiylller ıert 
iP Janyor ıirara11, ocaktan kaıya tarafından iyi bir yol --•- baidaylar1: 

ft;.......-1I"· ıebeke1i yoktar. Yalaıı Nıv- y 
~ J&rıya kadar yaamıf 8DglD8 - Yayla mahd1r. Koaya 

~e bir ocl•aaa acaa- roıi•kicle bir demir yola •ar• baidayıdır. iyi netice alıaa· 
'&.ôo.t _. ..l-LJ clır. Arazinin ceHret kırıcı Sebebı•yet •• •1or, aaaa11 anaıa maıl diye tohaml•k olarak 

~--- 11kıfbrd1.1ı. ıiıara· mabiJeti, Almanlar içia çe· K kallanma~ tan iıtialrif etmiı· '.n L _. kilelecek bir yol olamaz. eçacilerde Şadır••D al-
ı:• ,. .. ,.... T bnda •H~ıbk yapmakta olaa lerdir. Ziraat mldllrii clerbal 
J ~la Jı...ı...... 11• lra- •1yarelerle ba demiryola S bu k6ylere ıiderek alikalı 
,.. ._....... ciYarıaa aı~er aaklolanabi· alib otla Maıtafa Kalpıaz 

. • ko,. kutaae lir. Almaalarıa ba mlbim adındaki t•h11 yemek piıir- köyllleri teaYir etmlıtir. 
...... iai kapat- mete malaıaı farını yakbiı Hakikatte ba aert bai· 

.. Wlft.clfl,_. laecleftea, zarlaldar Jl•ladea sarada bacaaın karamları ta· cla1lar. ziraat baalsaııaıa 
~ )at kmm baytll •a• ı•çml1ecelderlai kabal tqmaı •e ba •retle ya•r•• baıaıt ltir itina ile •JU••irt 

,. 
ı, (Aris.., Yar) 

~-------~~--------
~- 1111 Hı~ tı 'lrllil 
·~ 11111 larıı Mr aıat 
4 --~··.--
.:;,.. (a.a) - ~llildiıjldiiiae 
n,. Frauı• • Aİmaa itblr-
~ ltalyar.a ' brıı ıerdet-

'·,kt• e»ldaia)aleplercle ya
ıttcakJWr mlqmaJ.a iltinat 
ln1ek içia Almanya tara• 
' D J&palan tepbblalw 
"ada boıaatauılu lı uy••· 
p',or. 

Ebla Deje•e,, ıaıetesi
oma.taa ielea bir tel

ııa ltalfaaıa Niı Ye Kor· 
aı•aa vaz ıeçmecliii bil
iror ve Viti bllkllmeti 
~l•I• it birliiia ltalyaya 
.lfl Wr ilet olarak kultaa· 
~la itbam ediliyor. 

•• Zlbrui Haıtalaldarı 
llat.ha•aua 

DOKTOR 

&h Sonad 
.. ,... So. No. 79 . 

lbaaMlar. zahar etmiı •• yetiı•• itfa- tz~ir Ylllyeti iklim ıırtlanaa 
Kanma karıı yapıla• iRi iye tarafıadaa . ıtıtfa blyl· ea •Yr• ola• bir Hwicllr. 

taarraıaa •• Nflaca ıebebi meıiae meydaa barakalmak· Yamaıak b11idaylardaa Yill· 
Sowvet Karacleaiz filoıaa• t• · d 1 di •- el 

· ı 1111a 16adlr&lm81 •• dik- Y• ••uz e f m ye aa ar 
hareklb lzeriacle olan mi· kin •• tfJ••• ıiıortaııı alınaa neticeler mlıbet ol· 
ilim teıiritlir. Almularıa Le- olclata Ye elli lira kaclar bir maclaiı ye 1ert b•fdaylardaa 
aiaııad heriae aeri ilerle· zarar ılJaD balaacluta •• iyi aetlce ahadıfı içia mlll-
memelerlae So91etlerla Bal· dikkatıizliii aalafllaa ıaçla tabailla Yillyetin Yerdlil to· 
hk filoıaaaa teıiri pek bl- hamhddarı tohamlak olarak 

._ hakkında metl:uat ıaç ıabat kallaamalan lizımclır. 
JI• olmaı Ye Balbk HbiJia.. Yarakaıiyle birlikte aclli1•1• 
clea ilerlemeriae mani tetkil tealim edilmiıtir. o 

Maarifte iki 
tayin 

etmiıtir. 
---oo----

zu 

----
Moıko•a, (a.e.) - Doau 

haYza11adaki laareket deYam 
etmektedir. 

tsa harekette Almaalar 
•iar kayıplar vermektedir. 
Bir So,yet birliii tarafından 
y.pılan bir h&camda 4 laca 
Alman harp t&aıeai imha 
edilmit lıe de Almanlar O 
remziyle 16ıterflen yere bii· 
cam etmiı iae de Sovyet bir
likleri dlımaaa •fır uyiat 
•erdirerek plilk&rtmlılerdlr. 

---ıo.._._ 

Tashih 
"Halkın Sul,, aia 10 ikinci 

teırin tarihli nlhba11aıa 2 aci 
uklfeaincle (Hakla bir dilek 
•e çirkin bareket) baıhj1 
alhada yazılan bir fıkrada 
Karaatiaa caminin tabut •e 
teaeılrleriain kuıldıjı ve kal .. 
)anıldığı bildirilmf ı iH de ba 
huıaıta malümat verenlerin 
yaallf ihbar•tta balaaclakla· 
rını ve tabutbaneain daima 
kapall llalaad11faaa bildirir 
•e keyfiyetin bu ıaretle taa
bibini rica eclerim. 

Karaatiaa camii mlleuini 
Baırı Karaulaa 

Maarif Yekillitl orta tecl· 
risat ıube mlclllrl bıy Celll 
Saraç Jllraek tedriıat ıabe 
micl8rlltl•e, Nitele ilk ted· 
ri1at Mifettiıi Zeki Oral 
Koaya ml:ıeıi mldirllil•• 
tayin edilmiılerdir .• 

Dövmek 
Kemer 1431 iaci ıokakta 

otura• Slleymaa kısı Emiae 
ve o;ıa Muzaffer, flYerd• 
me1ele1iadea Hnlll' ofla Ali· 
yi dihdükleriadea yakala•· 
mıı ve haklarıada kanaat 
muamele yapılmı ıtır. 

i Elhamra SiNEMASI Bueüni 
tMatiaelerdea itibarea-Norma Sbe•rer • Joaa Gra•dort ı 
ı Roılia Rou11el ıibi 3 blly&k artiıti tarafıadaa ibda edihnfıt 
ıseaeain en ı&ıel, ea etleaceli Ye birçok tabii renkli 1ah · ' 
: aeleri havi miilteıaa bir RD 'at eseri olaa ı 

f KADINLAR ARASINDA i 
Bıçak ta ıımak !Zarafet, ı&zellik ve bııtanbaıa bir model, ıaa'at •e moclaı 

ııaheaeri arzedecektir. Ba filim yalaaz kadınların iıtirlkile ı 
---- : çe"ilmiıtir. AYRICA YALOVA FiLMi I 

Keçeciler merkezi idare· ıseaaılar: 130·4·630 - 9- Camarteai ve pazar ı&ıleri ı 
ıinde yapdan ıilih araıtır· ı 1 lde baılar. Herıln ilk matine aea:ı ıeana.. ı 

ma11ada Mehmet otlu Ala- ı T s· d Telefoaı 
met, lbrahi.m otla "ehmet, ı a yy are ınemasın a 36- 46f 
Haıan °ilu Hamdi, Hakkı : lzmirde yalnız ıiaemamızcla ıöıterilmek bakin •erilmlt ofaaı 
oflu lbıaa, Meb•et oila ı •e amuml ratbet ye talıı:dir kazanan ı 

Oamaa, Ha1an orla lbrabim ı ARABACI 11 KIZf ı 
Ye Nuri oğ'la Bayram Ye Ke- ı 1 ı 
mercle Gaziler caddeıladea SFilmiaia •aki mlracaat ve arn laeriae ncak daba 3rla ı 
reçmekte olan Maıtafa cila ı r6ıterileceii•i •• ~u . ı~a fıraıta kaçarmamalarım 1ayıa 1 

ı miiıterıleramıze arzederlz ı 
:Matineler: 1.15 3.15 5.15 7.15 9.15pazar glhiHl.lSte ,,.,ıarı 
ı Gelecek proiram: Tlrılıçı ıözll ı 

Mehmedia Dzerleriade birer 
bıçak balaaarak alaamıı Ye 
haklanada zabit Yarabaa 
yıpdmafbr • iV AT AN FEDAiSi (llıard Dl-l)f 

11 21acl Tepill ıftf 

HOCA.YE 

HIRSIZ iN 
MAZERi 

-3- ,, 
EYveli 11k ıık mektaP _.., 
yordum. Fakat yavaf ~ 
mektupların arka11 k •/J 
Birbirimizi ka1bettik. 1' 
yefHIZ çıkbl .. dljorp•· , 
Yalh çocak •efuıs d•jll 
dece bedbaht imlt· Bir "' 
Ji•e ona mektebim•• 1/1 
elam. Zaif, malazaa bir 1 

olmattD. 'lf' 
Birbirimize aarıJcbk~ 

taab11la yeni reldim ., 
eledi, ı•lir relm•• d• 1 
iılm ıiıl anyıp bal-k ..ki 

da. Arbk lıta•balda• -~ 
mı1acafım.... Çok ,....-
cl11m.. ~,.. 

- lıleria ..... r'di,., 
diye ıorclam .• 

O rllerek: f.. 
- Mektepteki kadll' 

cleill hocam, cledl. il•~ 
t9 ma•affakıyet 11f ~ 
llyi •• ı•yretime t.1W ~ 
o ... içi• Clalma • ..-:.. 
olaJOrclam. Fakat lll~J.:..11 
mawıffalayetlmlz k••~ 
kaclar da baıkaluıaı• JI' 

•• nzul•a tlbL le•~"'
ıalaa ba rı•aJI talalll 
ıiai ipek liecere•edl~ 
terakki ecleme•ım . 
ce orada• oraJll • 
Nihayet laııtala•uak 
bala reldlm. 

llerak ile laaıtabfl 
olclataaa ıorclam. 

- Bll:arekle kanpk 
clediı Atbk •ıkiıi kadal ~ 
l11ımıyacafım. Allala ~ 
ıa• baaa lıtaahalda 
bir if te ••reliler. ...,, 

AH ile maa azaclly• 
aaıtak.. ..114 

Slyleclitl ı&ıler ... ~ 
clım ki, Ali yi••.·•"' ,r 
clir. ~ine eıkiıi kadar . .Jı 
maıla, temiz Ye cin~ 
clir. Hayat oaaa a~ld
bozmamııtar. 

Al tiir ıamaa da 
balda ke•di lreadia• ı 
udaıız J•ıadı. • .. .ti 

Bir ı•• yiae meatr. 
ıeldi : ıe.a. 

- Hocam biiiraiai• ki_'; 
tla blylk kuarla'rimı ,.---ı 

ceıım a••• ıilf _.._.. 
ıelirlm. 

Şimdi ,.ele örl• yap•J--r. 
Bea yalaııhkla• çok b•" 
dım. E•leamek İdiyoftllll .. 
- .... .,, 
- lıtlyoram ki t••~ 

yavam, mltfik bir z• ~ 
olıaa.. ileride ~. belki bir ~ 
"4e çenk ı•llr.. Ney• 
tey alylemlyoraanı? 

Glllmaecllm : 
- Beaim ılyllyecek •" 

ylm olaWll- oihl•? 
Dedim. Biliraia ki be• ~ 

kir yaııdım. Ewlllll• - , 
clata•• bilm••· a ..... 
tamamiyle cahilim. S..• ' 
rllecek M llUilaab• oll 
Hı? .. _.,.. ........ 



mo· 

lau•ea miaia ka· 
.ıljaaı? •• Her u· 

e erkeklere 
)•Pmak IÇia bir 

.. ~ ~. laa da ita ........... 
... ,.,.. bacalt .. ,. 

~4-a baıka laayır· 
ti de, malum J•, 
~ blc kar•a ı&rea 
~ 1rlleriai ubrm•k 
~ ilk ur11yı kea· 

tl•lk ediyorlar ki 
•rtııa fakıt ba 

, •• Jahaız bacak 
~~da kollarıaıda 

' it ederlene mo· 
... ldnile r•çer 

~. ô. 

il ...,.. • 50rDIF-

"Çocalilar, 
•)....,&.;ada yapa· 

~tlcffhl•• 1•brl· 
~ 9•iıacla 7645 

._elet• aala11lmıı· 
~- 5080 i : talaall 
~ flrmektecllr. 

...... iftlı. 

Kaput bezi 
sakhyan 

tuhafiyeci 
------

letaabal - Sultaabama
mıaia, 110 aamarada halaa-
fiyeti BoYatea heyaaaa me 
Yermediil halde 50 metre 
50 ıantim kapat \tezi 1ak
lam11br. 

Mahmut paıada "ruakçı 
lar taddHiade 84 aumarada 
Milrael kızı Keçecioilu da 
tell ihtikirı yapbjındaa 
baklnada zabıt tutulmuttar .. 

YENiTAM 
VILLEA 

---c--
Maliye Vekile. 
tinden: 

2-6 MI tart• •• 4057 ••· 
marala kaaaa macibince ib . 
raaaa ıallbiyet •erile• •• 
1a .. ılltı t•-•• Diyuat.-
11111 Ye Ellzır iıtaıyoalaraa
daa Irak •• lraa b11chıdlan-
•• iatliar ppdacak demiryo . 
1•1111 iatHıaa tabıiı edilecek 
.... ylb4e 7 r•lirli 1941 ele- . 

. mirrol• iatili:raaını• 28 ıeae
de itfuı a11ırat S milyo• li 
ralık biriaci tertibine aid 
ta~Yillerla ..tııı 7·11-941 ıa
t.luadaa 15·11-941 akıamı· 
•• liadar yapılacaktır. 

Talı•iller Wmlllae mallar
rer olup beheri 20, 500, 
1800 lira itibari kıymette 

lairlik, 1irmi brılik •• elli
liktir. 

TalaYillerla ihraç fiati ylz
de 9S olarak teıbit edilmiı · 
tir. Ya•İ 20 llrabk birlik 
tıh'il beclell 19.00 •• 500 
liralak tılatit bedeli 475 •e 
1000 U.-alık tahYil lfedell de 
950 liradtr .• 

Ba tabyfller amami ve 
mlllbak iltçelerle idare ola
••• daire ve mle11e1elerce 
Vill1et b anıt idareleri •• 
belecli1elerce yapılac~k ml
ıayede, mllaakaıa Ye maka
••lelerde teml11at olarak laa
ziaece Htılmıı Ye ıablacak 
olaa milll emllk bedellerlnia 
tedi1eıfnde bııabıı kıbat 
ol11aacaklan ıibi tab•il itfa 
bedelleri ve faizleri tab•ille· 
ıia tamam•• itfaıma kaclar 
her tiri& verıi Ye reıimdea 
maıf balaaacalrlarchr. 

Mezkur talniller: Tirldye 
Cimbariyet Merkez, T&rkiye 
Clmbarlyet Ziraat, Tlrldye 
Jı, Emllk •e Eytam, Halk 
Tlrk Ticaret, Belediyeler 
Baakalariyle Silmer Ye Eti
baak tarahaclaa aatılacatı 
ribi dii•r baakalar •a11ta
ıi1I• de temia oluae bilir. 

s 8 11 14 

Dr. Fahri Işık 
•• •lr ll••l•ket baataneel 

R-tkea •İltebaNlll 
Roatk• •• Elektrllk ted••l•I 
Jıpalar. llalnel 8e1l•r Soka~ 

ıı •• t&l.ı:.rotıa. ıuı 

Amerika 75 
milyar dolar 
ayırmıştır 

---.. - -
V•tinıtoD, (•.ı)-Hitleriz· 

mi ortadan kaldırmak için 
Amerikanın 75 milyar dolar 
ıarfetmrj'e bızır olduj'a 
Finlandiya ya bildirilmiıtir. 

Zannedildiğiae röre Kor· 
del Hul Finlandiya ile Rus
ya arHında miinferit bir 
ıulb yapılmaaını taniye et· 
l iii ıırada Atman umumi 
kararj'abı tarafıadıa tetkik 
edilen projeleri akamete "oi 
ratmak maluadiyle baz1rla· 
nan bu muazzam ,.V" plinı· 
nı da Fıa elçiıiae bildirattftir. 

--o--
Muhtekirler 
yakalandı ------Aaafartalar c,ddeainde 385 

aayılı dlkkinda deri ticare
tiyle meıtul Miıoa oj'l11 Ha
yim bir kaç ı&n evYel lrllo
IDD• 170 kurat• Yerdiii h•m 
keçi cleriferiai 260 karaıa 
aıtmak tetebblıOade bulan· 
duta ihbar etllfmif .-e z•IM
taaıa aldıiı tedtii ile 260 
k11raıa ıatarlrea Hayim ya
kalaamıı •e lıaklnada tab~ 
kikata baılaamııhr. 

§ Odanpızarıeda 26 Hytlı 
manifaturacı Snalnia 85 ka
ıa .. aatdma11 icap edeaı be-
yaz pikeyi 120 lraraı• aat-

. tıiı teabit edUmit •• mah· 
kir adliyeye Yerilmittir. 

§ Çayırlıbalırde 1559 ... 
yılı ıokakta 18 ıayalı evde 
oturan kahveci Hamidia 
e•iade ıeker Hkh oldaia 
ihbar edilmiı Ye araıhrma 

neticeai•de 21 çaYal içinde 
1000 kilo ıeker balanara1' 
ır.liıad {!re edilmif ve Hamit 
adliyeye ••rilmipİI'. 1 -------
Yakalanan 
Muhtekirler 

--··----
lataabul-Fiat Mlrakabe 

Büroıunua Beyoilu ıabui 
dün mat.telif maddeler lıe
ri ı.de taramalar { yapmıı ve 
ıa ihtiklr vak,alannı teabit 
et .Dittir: Bahl& paıanada lıa
ıa p Şaael karamar. etini 75 
kuraıtan, Tlaelbışıada Mo
tola yiizde 30 kirla lrra•at. 
ıeae T&ael cadde1iade Tllrk 
toham pazarı amonyom ı&l

fatenin kiloıu 30 . kuruıa 
oldaj'a balde 55 kuruıa aa
tarlarken yakalanmıılardır. 

G ılata1aray AHupı pa11jı
nda tuhafiyeci jak Acımaa
da keadiaiade l&kı 1 ıate11 
olduğa halde yokluğaaa ba
bı ne ederek Htmaktan im
tina etmif, fakat yapıla11 
•raıtırmada 29 top k ... , 

balumllflar. 

11 2iad Tepi• rJft 

fngiliz lokomo-~ ii(;i;;.;;;~ı•l · 
tifi işlemeğe . İ Kahramanı 1 

haılıyo~ i SOBUTA Y. i ----laıiltered .. retirilea loko-
motifleria montajı yapılmıı 

ve l:.ir k11mı meyruaefere baı· 
lımııtır. Vakıada bir lolıo· 
motif •e 8 •arondaa mlrek· 
kep bir kompoziıyoa Anka· 
ra - lzmir hatbada aefere 
bıthyacaktır. 

--... o-.--

Şeker 
Fiyatları 
A akara - Son ı&alerde 

koordiaHyoa heyetini• 1eai 
bir karaıiyle ıeker pancarı 
ahı fiatiae kilo baııaa l»ir 
karaı ıam yapılmıfh. 

Bu aam dolayııiyle teker 
fiatlerine de 1enidea zam 
yapdacajl etrafında bir ta• 
lnm t•Jialar clolatmaktatlar •• 

' lıım makamlarda• alclıiim•• 
haberlere 16re ıeker fiatle· 
rına um 1apılmaıı J,alaiı 
me•••• deiU•ir. -
Mahkum 
Muhtekirler , 

...ı.o--

lıtanbal-Beılktaıta ma
nifaturacı Sara kaput bezi, 

t-48- Ytı~IUl!H. O. F. 1 ........................ .; 
Aıkerler beyecaala atla• 

n•da• fırladalrr, t.er Wıi . 
bir çala dibiai tutuak p• 
leacliler. 

Gelen kıtalar Cellletti-W: 
tahmini ıibi 700 Ceap ... 
keri idi Milfıezeler 1aklqaa
ca CelllettU. Jolua oıta•• 
ııçradı, •uruıma batla• S 4 
•••t içiad 708 kitllik taw 
kar ribi eridi. 

Ba ilk ıafer lzeriM Celi· 
lettin ölea 15 adamaaı 11..
dlrdtl, 60 kad•r , ... ıı ._.. 

' d•, oalan birlikte alarak NI• 
1ap11ra ıeldiler. N..,_ 
ıqla m •• iölıtalak- filr · 
kale oldai• içi• ...... en .. 
rizliJer tarafıad•• ldlll lilt
memlıti. 

Alaall Celllettllll lıtlJli 
bir ı••k Ye ••laçle ••.
ladalar •• kale kapılan• 
açarak kendiıi•I İJ•IJ• al
dılar. 

Celllettia Viı•p•r• 4P 
madan phııyor, kıyıda, M· 
de kalmıı olaa IMJI~ .~ 
mektap yazarak daret ~ iı 

• JOr Ye yaY•f J8Ylf ~- ... 
topl•1ordu. 

Sohatayıa ca••• ..... ~ .... 
bııka yerlerde faall1.tt• .._ 
landaldan için ita klp1r .. • 

Ziadınkap ıda kan daracı Y o· 
rdaa kundura çi•iıi, Blyl"-· 
acleda tltlnc& Paaayot km 
Talp mektep defteri ibtikln 
yapmak icldiaılle adliy•Je 

1 
malardaa heberdar ola•••· , .. 
lar . 

Celllettia f11aaltaa istif ·, 
de etmenıa 1ollanaı pek ~ 

•erilmiflerdir. 

e. &ç da•••n• daraıma
larıaa bakaa Hliye 2 aci 
ceza hikimi, neticede ıaçla
ları 25 er lira pıra ceza11aa 
mabkim ederek birer bafta 
m&dd~tle dükkialaraaın aed· 
diae karar vermittir. -
Patlayıcı 
Maddeler 

--·--
Harp ılrmlf VHl1etleri· 

mizde çocaldana ~yaacak 
zaanı ile aldıklan bazı ••d· 
delerin patlayarak çok mi· 
e11if kazalara 1ehep oldap-
na g6z inine alaa Maarif 
Vekilliği okullara bir tamim 
yaparak ilk ve orta okullarla 
liıelerde mlaaıip rör&leeek 
zamanlarda m11allimler tara· 
fından pAtlayıcı madd.aeı 

hakkında koaferanılar •• 
mü11hebelcr yapılm&11nı iı

ttmiıtir. 

Hırsızlık 
logiliz ballçniaclea RafaU 

karaı Meryem tarafıadaa 

y•ptmlan ıiperden tahtaları 1 
çalan Ahdallala ofla Melamet 
1akaJ.• ... br. 

bildiil içia pek .-.u .._ 
ba harekatleriai keadl •D· 
letindea bile ulslı1uak ... 
••r ata laeyleıi " Gm .. 
)eri teı•ik ecliyer, Soi.._. 
ki ıelairJerl klrlMIJW•• 
Nibayet S.,atl.ıar .,......_ 
dalar, Sob.ta1 Ye CeN ta• 
rafıadaa memlekitlerl99 iİ· 
ralnlaa •alaahılan 11••· 
tlüler, iıya• bayr•it•I .... 
dırddar. 

Ortalık ıe•• kanfb allak ., 
&allak olda. Celil.uf• ini•· 
larclan iatifade edere• Gu-
ae ve Kabili yedi .. ,_.. 
reılrdi. 

Sogadlarıa laareDtl•ri u· . 
111ılar tarafıadaa atremWI, 
clerlaal SOltutaya nperllil' 
yığdı, Sobatay da .._ .. 
Ceaıiz Haaa bildircll. Deri.at 
bir or da haarl••••, ..... 
ha•aliıia• yıldmm rflll ,.. 
tiıtı, lıyaaları llnbm. Yhle 
iaaan kaaı teller fibl · pnl 
ıarıl akh. 

CelAlettla fizllee H •••· 
na• yolluıaı lreati, tld•etll 
bir laleamla crnriıia tetllp 
içi• 16nderdiii ordaya ltoa· 
da. Elinde ıeçirditi ellr .... 
çok zalam yapb, her Wr'-f 
birer itli••• ile lltllrtll. 

_ ..... I ._, -



-
uıaaf 1atanii inen pa. 

raııtçOler' TOrklUBUB 
in~eıarıiı? 

.... __ .. _ 
Sof ya ( a.a ) - Gazeteler 

Bulgar topraldarın• iadiril~n 
paraıötçlle; halrkıada yapı
lan tahkikatın neticelerini 
neıretmiflerdir. 
Balg.riıtana beı paraşütçü 

l'rabu indirilmiştir. Bunlar
dan biri ~Strama ve Selinik 
ara11nda birakılmııtır. Bun
lana bir kıımı öld6tülmiiı 
diierJeri yakaJanmıı. Ele ge
çen P'Hftitçlleria ikiıi Ras
tar. Dii'erlerinin çoğa dev
leti mudaf aa kanunu muci
biace mabkim olan firari 
Balra~Jard1r. 

Buaların ifadeaine röre 
banlar iıyan teıebbüılerini 
baıarmak için Ruıyada ye· 
tiftirilmiılerdir. HareketJe
riaclen •Tvel kendilerine Bul
l'Uİa~ada büyük bir çete 

~ 
llarbıDID beklendiii, uyanın 
mabakkak oldui11, abalinin 
•bır111hkla Sovyet paraıüt
~llerini beklediii bildirilmiı. 

~tir. 
~ Par~fltçlUer hareketlerin· 
\ clea •V•ctl Bulr•r:-fi~arilerin-
1\ dea Y'!rri Dimitrofu ziyaret 
\ •tmiı~e~ ve ondan talimat 
\ almıılndır • Dimitrof bunlara 
~ clemiıtirki: 
J I " 

,\ -Depolara, fabrikalara 
\ 1aka~k, köprüleri, demir
, \Jollannı tahrip edecek, Al-
, ... Jirla Balgar devlet 
, damlarını öldürecek11niz. 

? Parai&tçlUere yetecek ka
ı ••r _para verilmiıtir. 1 ı 
ıJ•ltoıta banlarıa bir kıımı 
r" dniıalb tarafıadan 3ul-
r topraklarına çıkarılmı1· 

:P''· 
r
1 

.Komliaiıt paraıiitçülerdea 
lkı l'Urap Raıyad•a gelmiı

• ir. Baalarıa bir k11mı öldil· 
İilmif, dij'erleri yakalanmıı-
(t~ .. Kendileriae vazife olarak 
11:•1•• edilmif olaa ıuikaıt 
~-•liye~iade paraıiltçüler 
~llylk bir iakiıara uğramıı
:r.rdıt Baal~r Bulgar top· 
~klarıaa ayak batar batmaz 
~ llalarıaı ~tatbik edemeye· 

~eklerin~ ,aalamıılardar. Ahali 
,1;endilerıai muzabere(edecek 
.~erde hllkümete yardımla 
•ala.rıa takibine koyulmuı

t,ıu. Paraıütçüler Bulgaristan
.Ha bilrim ı&rea nizamı 
l.•lkıa hiısiyatını, meınleket: * kiUtlr ve ekonomi f allli
iltiai rör&ace hayrete düş
p ltlerdir. 
~ Paraı&tçii!ere ayrıca veri
. Pi taliıpat macibiace bunlar 
.irkiyeye iadikleri •eya 
&Irk topraklarına ~geçmeie 
-cbar kaldıkları taktirde 
blıariıtıada hazırlandık-
.tını .98 Bulruiıtan tarafı
Maa rönderildilderini ıöy
•ceklerdi. 

• 

Belçika kralı 
-kendssini esir RADYO . TELGRAF HABERLE 

-sayıyor 

-----
Londra, (a.a) - M&ıtakil 

B.e)çika ~Ajıasının verdiği 
bır habere göre mütareke 
yıldöaümünüa teıidi müna
sebetiyle Alman makamları 
tarafından neıredilea bir 
beyannamede ilk defa olarak 
Kral Leopoldna iımi geç
mckteeir. Brükıelde neır· 
edilen bir beyannamede mü
tarekenin yıldönümü olın ı 1 
Sonteştin ve kral Leopoldun 
rüali olan 15 Sonteırin mü
nasebetiyle her türlü vataai 
tezahürlerin yaHk olduğu 
bildirilmektedir. Kral ken
dini barp esiri addettiği için 
lehine siyasi nümayiıler ya
pılma11nı istemiyeceği mu
hakkaktır. Londradaki Bel
çik• mahfillerinin tahmin 
ettiklerine röıe bu beyan. 
name de kralın Almanlarla 
itbirliği yapmak iıtemediiini 
açıkça göıtermektedir. 

Türk-Rumen 
Ticaret 

anlaşın.ası 

Almanlar kıs· Çörçilin Nut 
bk karargiha Japanıauı tehdit 

gidiyorlar YIZIUBttBdlr 

---

---o---
Aakara (a.a) - Türk - Ru· 

men ticaret anlaımatı müza
kerelerine Hariciye vekile
tinde baılanmış ve ilk top 
Jantı Hariciye vekileti umu
mi kitibi Numan Me•nmen
cioğlu ile Rumen heyeti re
iıinin ıöyle•leriyle açılmıştır. 

Müzakerelere devam edil· 
mektedir. 

lngiliz torpido 
muhribi battı 

Londra, (a.a.) lcısıiliz bah
riye aaıırhiının tebliii: 

Bahriye Dazırhiı konaeyi 
Britanya donanmatına men· 
ıap Konk torpito mahribi
nia batmıı ol dut unu teeasür
Je bildirir. 

--o-----Belediye reisi
nin teftişleri Amerika sefiri 

Belediye reisi Reıat Leble- do•• DU•• 
bici oğlu Pazar gün& Alsan- yor 
calr, Güzelyah, Eıref pııa Londra ( a.a. ) - Birleıik 
ve fepecik pazar yerlerini Amerikanın So•yetler nez· 
gezerek teftiılerde baluamuı- ıind,ld b6y6k elçiıi Ameri-
tur. kaya g_!!mektedir, Nevyork 

Belediye pazar yerlerine radyosu aefirin Tahrana mu· 
büyiik bir ehemmiyet •ermek vHalat ettijiai bildlrmlıtlr. 

kararındadır. Hayat pıbah- Jt 1 k I • 
hğı karııııada halkın yiye· a yan a esı 
cek ibtiyecını müınküa mer· Londra (a.a.) - Mu11oli-
tebe ucuz fiatle temin eyle- ninia .. ltalyan kalesi" diye 
mek üzere bazı t'-"birler tanif ettiii Paatelarya ada-
ahnması derpiı edilmiıtir. ıı tahliye edilmiştir. Bn da 

Halkımız pazar yerlerine oraya giden ltalya• npur-
pek büyük bir alika göster- tarının batırılma11 korkusun· 
mektedir. dandır. 

Fiatler üzerinde çelııılması 
satılan maddelere etiketler 
konulması daba ziyade ucuz
luk temini maksadile pazar 
yerlerine bilba11a mlhtabıil 
celbedecek surette tedbirler 
ahnma1ı için İc•p eden di
rektifler verilmiıtir. 

Şimdiye kadar öğle vakti 
tatil yapan ve yalnız sabah
lara faaliyet gösteren Gtizel
yab ve AlHncık pazar yer· 
leri bundan ıonra akıama 
kadar açık olacaktır. 

Başmuharriri. 
döndü • 

mız 
Ankarada toplanan Baııa 

Birlivi kongresine iıtirak 
eden gazetemizin Hhip ve 
baı muhaniri bay Sırrı Sanla 
diin akıam İstanbul yolu ile 
a•dtt etmiıtir. Bu ylizdea 
teehhure uğrıyan ecnebi dil
ler dertlerine yarından iti
baren tekrar bıılayacarımııı 
arzederiz. 

• ---o---
Londra (a.a) - Moıkon, 

Rostof ve Leningradın ahna· 
maması h11ebiyle Almanlar 
kııın tesirinden dolayı hazır· 
ladıkları kıthk kararrlbları
na toplınmal&tadır. Şark cep· 
heaindeki AlmaPlar ara1ında 
bir memnuoiyebizlik vardır. 
Benzin stokları azalmakta
dır. Bu yüzden barbia aıaa 
müddet gevıiyecf'ği anlaşılı
yor. 

Londra, (a.a.) - Düa ge· 
ce IDgiltereniaı cenup doğu
ıuna Alma• tayyareleri ta
ra fıada .J t•arruz yıpılmııtar. 
İaHaca zayiat bir kaç da 
yaralı 'lardar. Bir Alman ta1-
yareai dilıiirülmiiıtür. 

--.....o---
893 idam! 

Berlia (a.a) - Viyaaada 
bir Çek çetemi yakalaamıı-
hr. · 

Çete ıebir civaraacla yan· 
gınlar teıebbilıünde bulan· • 
duğundan alb kiti idam 
edilmiıtir. 

Kahire ( a. a ) - Mihver 
taraftara Yaroılav ve Macar 
gazetelerjaia verdikleri ma-

893 kiti Almanlar ta-

Londra(•.•)-B Çörçil ~ 
ziyafetinde her se•• ~ 
mesi muta~ ola• ~ ~ 
ıöylemİf ve harbi ı it 
kıtaııın aardıiını, 
da bir kıımıaı içia• f 
cek vaziyette olduja•" 
11z relıiaeleriaiD katli--~~...-.. 
Hitleria rehineleri aıd 
proıramına dev•• • 
ıöylemiı ve demiflir ki= 

"Düayayi ceheaaelll 
sokan inHnlar, ka•la -
ler ve haksız kau•ılİll'f 
aimetlerJe mukadderatı• 
lerine kapanan ajııd-' 
talmayı ümit ediyorl-'0

" 

, Çörçil Çindea bala•• 
demiıtir ki: 

.. Eğer bitila Çia 1' 

iıtiliya karıı aıil •• ... ~ .... n 

meti Çia milletiai• 
ocaklarının kartalafO ilf 
ticelennmeae ba dl•t' 
deniyeti içia ea biylk 
miyette bir felAket 

tır." ~ 
Çörçil bandan f_ 

lümata göre kom&niıt pro
pırandaıı yapmakla ıuçla 

1 

Paıifikte ıalbm, wlllf 
pon devlet adamlan_,JI 
lum arzuları ıibi ,.Jll""i 
edileceiiai, fakak Uı~ 
tıki Britanya meaf,.l!'J, 
m&ıterek davayı •" ~ 
için b&t&a hazırlıkla~~ 
mıı olduiaaa ıöylelllll"' 

--o--rafından idam edilmiıtir. 

1
~ 

---c---- \ 
Uzun Mebme- Rusyada 1 ,1. 
din ld.. •• •• kumandalıl YI ODUMU Moıkova, (a.a)-Ofi: 

Zonguldak, (a.a.) - Uzan yet komiserler be1•tl 
Mebmt:din 112 inci yıldöal· ııra yeni reneraller • 
mii kutlanmıthr. Uzun Meh- etmiıtir. Bu yeni u1' 
m•d parkında yapılan tö- harbin baıındanberi 1ıpl 
rende vali, belediye reiai, ların en ehemmi1etl 
villyet ve belediye mecliıle· Piyadede 4, topçuda ~ 
ri azalara, aıkeri ve sivil tanklarda bir tuiıea•'1 
erkia, talebe ve halk bazır piyadede 19, topçu!İa 9, 
bulunmnı. Uzun Mehmed yarede 7 ve taaklardl 
hakkında ve köm8r6 bulma- tiimıeneral tayin olaD .. 
ıı etrafında hitabelerinden Moıko•a (a.a) - il 
ıoara Uzan Mehmed anıdı- beler bütün cephelerd• 
na çelenkler konmaıtur. şiddetile de•ım etmekt 

Bilhass Karım cepla 

lngiliz Kralının 
taltifleri 

Fiat mürakabe komisyonu 
pek tiddetlidir. 

Stekhol.m (a.n) - ~· flı 
gazetesine göre bir Fı• ~ 

Londra(e.a) - lagiliz kralı 
majeste 6 acı Jorj Jtalyan 
donanmasına ıon indirilen 
darbeyi idare eden albayı 
Şövalye m1tdalya11 ile taltif 
etmiıtir. 

"Mukadderatımız beşiiimi

zin ayak ucunda yatar .. " 
Çocuk l Eıirgeme Ku
rnmn Gene) Merkezi 

reisliğinden: 
Odun kömürü fiatleri aı•iıda göıterildiii 

olunmuıtur. 

puruna İDfillk bomba•1 .... , 

ıekilde tesbit "' ~' leştırirken iki kiti y•• ~' 

T optaa 7 karuı 
Perakend~ 8 kuruş 

1 - Kayıkta, hanlarda, depoda ne miktar oluraa olıan 
büt6n satışlar toptan. 

2 - Dükkialarda ve teyyar aatıcılarda iıe perakende 
sayılır. Ancak bir çuvaldan fazla 11tııla~da eve teslim 
şarttır. 

T eabit edilen bu fiatları tecavlz edenler hakkında milli 
korunma kaauauaa ~öıe cezai takibat yapılacaiı illa 
olu nur. 4718 

mııtır .. 

Altın fiyatı ~ 
diitüyor ~~ 

lıtaallal,-Altın fiatı 1•~ ~-
yavıı dlım•r• •ıl•llf'_, 
Altın buaftn 2515 il 
8ıerindea ıatılmııtır. 

Aaa 

oıyaneo bilet1erinizi < saıdıt > Klt••lnden alunı.. Çoralrlrapı Polil llerkezl· 
••rtı•ı ale, 164 Hanı T• .. •i• ODER T.a.foaı 


