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' loltafında 
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rbı uzun , 

•iirecek 
------

ilba11a ukeri bidise 
~ •e ıürpıizierin ! bir 
•t'·''P ve tahminleri alt· 
~lideri ıu zamanda H· 

,_
1
•bataetlerde bulunma· 
teııunek bir nevi ma
lit111luk ve ukelilık 
~ iibi bir ıey oluyor. 
' İçia b11 gibi muele
''r ~ ıceJenmui hakkında 
~'tt •• aün temek gü

" t fey olur. 
;-• ınubakkak olan ve 
'Çtilcçe anla ıılı D bit 

• ~ltd1r ki o de: Alman
'1•t Ruıya arasında 
il korküaç va kanlı 
llllaanıa - bazıları ta· 

" iddia oluaduğunaa 
~•le - bir baylı zaman 

'•ın edeceiidir! 
....... ._ ... 

1111erde, muharebeler 
ıniıli göriilmemiı 

de dövüıen bu dev 
" elde edtcekleri ne-
~ tııa çok te1ir edecek 
"t11ıamak lazımdır ki 
~ ıösterecelderi bü
~~•vemettir. Ruılar 

'•ıneti yaparlarken 

~~ tıo ıoiııınasıadaa 
turadan buradan 

ı_J•rdımlardan-bugü ıı 
\ 

111 limide düımedea 
"'•et ve eaerjileriae 

~·lidirler. Hiç ıüpbe 
,..,• ~merikadan gele

ıtt' it •tecek aıkeri yar-

,1 "8yaya bOyük bir 
dıracakhr. Fakat o 

~-:•dar Sovyetler bü
tet ve varbklarını 

''le d •yakta durmağa 
"'l•r. Bununla be-

'~ltaf edilmelidir ki 
111'eıneti pek çok 

\, b•yretlere düıüre-
t,~ttde müthiş bir sa

tl11ıaktedır. Harbin 

~~tında bu müdafa

'-· çok kmlacağını 
ı,~ı olanl1r da buglla 

\t 
1 deiittirmiş bulu-

' 
~d, 
,,~ il olarak kuvvetli 
"J)~tılaramızdan oldu-

''' tdilmiyen gene
-.clı .. Eınir Ergilet de 

tı aı makalede ilk 
~-•ı1a lıillfına olarak 
· barbın çabuk bi-

' '-t111ıımak lizımge~ 
~ ~111 luıvvetleriain 

•tte b' d .. 
1 ır erec-s11nın 

' Olduğunu ve Al
~:t16nde daha mii

'tıa. 1•t balunduianu" 
. 'le llıecburiyetinde 

Sırrı Stı11lı 

Şimal buz de
nizind nı a a 
den·z k a 

Stokbolm ( a.e ) - Şimal 
buz denizinden t1onra denize 
k•dar olan cephe•. in erı 

ö uemli noktuı 10 kova c p
heıidir. Burad Almanlar 
kuvvetleıioi takçiye v ıt -
larına maliktirler. 

Almanlann Moskov cep 
besine toplanm 1 rınnı seb bi 
ay başındı y pacaklam:ıı ilao 
ettikleri hücumdur. Çün~ü 

Almanların bu durumn Al
man hezimeti gibi tef ısi; edil
mektedir. 

Kalenin ve diğl!r cephe· 
lerden bahsedilmiyor. Zan 
adilir1e bu Alrnmo gecikmesi 
hakkında iklime it sebepler 
mevzuu babı değildır. 

Macar as eri 
harbe gl miyor 

Macar Hftkucneti Naibi 
AMiRAL HORTI 

Londra, (ı. •)- Burad ki 
hür ;macarlar ,..m hfilinde 
bildirdiğine göre, bir m&car~ 
ıehrinde vahim karg şalaklar? 
çıkmış. So•yet bududnna 
ıevkedilecek Mac r asker
lerinin bulunduğu kışlalarda 
askerler barikatlar kurmuş 
ve emre kuşı gelmişlerdir. 

Bir süvari poiiı müfreze si 
kışlaya hücum e:miş, iki 
taraftan elli kişi ölmüştüı. 
Halk nümayişler yaparakJasi 

askerlere karşı semp tisini: 
izhar dmİftİr. Nüm yişçiler, 
polise .karşı dı fena tavır 

takıDınışlardar. Mac ristanda 
mevcut rejime karşı muka
vemet gittikçe artmaktadır. 
liu vaziyet bilbassa çiftciler 
arasında kendisini göster
mekte ve çiftçiler, Alman 
kıtalarını beslemek için 
mabıullerinin alıum ını pro
t eato ederek bu yiiıden 

Macarların kafi miktard 
be1lenemedikleri ıürmekte
clirler. 

o .• 
) - Alm&ny 

lngiliz blok 1 ın şiddet' i 
şu sureti itir f tmiştır: 

Alı.nırn radyo~u Kalenin 
ah fü1iae h\t p ed n :< yiye
cek erz kt yakm ma ını tav
s'ye taıiş ve demiştir ki: 

Erz kı yakm l: bir delih -
tir. Zh Al"Uanlar Ruııy dmı.ı 
işgel olunan ye f ... rdehi h lk 
gibi id de ç bırak cakhr. 
Aimrınl r Ru!yada işgııl olu
n n şehir.er b Ikın bir 
dilim ekm • bil eremn. 
Bunlar açlığa mabkumdurl r. 

-·--o--
Tu u n va 

me ik n 
deiilmış 

Vaşiogtor. (o.a) - Vrri
len m lüm te göre 6 11·941 
tarihi de bir Amerika kru
veızoru devriye gezerken 
Amerikan b1y.r.k :ve arma
sını t şıy':'n bir tıcuet v -
kurun• rastl wıştır. V pu
ruıı tavn hareketi12de bir 
fevk la delik sez n gemi kap· 
tanı vapı:ıra dur işınetici 

vermiş ve vu.iycti kontrol 
t.ııek üı.re v pur bir se.o

dald bir subıy göndermiş· 
tir. 

S odııl vapu ·a yakla~tığı 

sırada v p11r batmeğa b ş· 

l mış ve rad iki iofil k 
vuku bulmuşlar. Gemiden 
göaderilea yardımı r saye
sinde vaputda uçılaa rahne· 
ler tıımir edilmiı ve m kiae 
işler bir qale koomuştur.Va
purun mihver devleti rinden 
birisine ait olduğu anlaııl
mıştır. V par Amerikan li
manlarına götürülmüş ve 
mürettebctı kurtarılmıştır. 

esi 

-.Aldığı Y"' dan sonra Cebelüttarıka 
Malaya Zırbhıı 

A MAN AR P 
---lngiliz ablokasını iti-

raf ediuorıar 
Londrs ( .a) - Könisherg 

radyosu düakü neşriyatında 
şu mühim itir f ttıı bulun
muştur : 

H rbın başlangıcıodanberi 
ilk defa Alm2n mahafili ln-
giliz eblok sının tesirinden 
bahsetmiştir. 

Almıny d yiyecek sıkın· 
tısı, lagilizlerin bir dirhem 

gıda gelmeıİDe mÜ"a de et
mediklerini, meşgul Ruı top
raklan nda açlık başladığını 

A imanı ran meşbul yerlere 
bir dirhem b le ekmek vere 
miyeceklerini Alman spikeri 
itiraf etmiştir. 

Pariı (a.a)- Seli1iele ~ 
reisi düa yapbğı ~ beyaüftllXi• 
kömüuüztükteaıi~al j'aıP 
stokunun ancak bafftlifttlid 
ihtiyacı karıılayıbileaifi.lilib 
ve muhtemel oı&riktı lia dıq 
gız& sarfiyatını iallclid wıe'{ıll 
icabında tamamamiJe ıkahti- nı11 
rılacsğını ıöyle~f ir. ıb ı~ 11 o 

---041;;" 

1 gı z t kla- Rusyaya giden 
rı R s beş yol 

c ph sinde 
LoDdra, (a.a) - Rus cep

hesinden gelen son malü
m ta göre Alman askeri 
harekatı mevsirıı yüzünden 
gi tikçe zorl ımakt dır.~Rus
lar bir çok muk bil taarruı-
1 r ıonunda mühim ar zi 
kazanmışlardır. ilk lagiliz 
tankl rı Rus - Aim n muha
rebe! rine girmeğe başla
mışlardır. 

Kerç kimin 
linde 

Londrrı (a.a) - Almanlc
rıo Kerçe girdikleri bnkkın

daki haberler Londra mah· 

Lyon (a.a) - Para S11var 
gazetesine göre Amerik hı 

giltereveRuıyaaraaındabeş yol 

vardır. Kafkaata, Irandan 

Iraktan geçen yollardan baş
ka birde Hindiatandan Meş

hede gıdea eski bir kenaa 

yolu mevcuttur liİ bu yolda 
bugün komyonlar iolemekte
dir. 

Loadr ( .a ) - Askeri 
mahfillerden bil dirildiğine 

göre Rusya için levaıım ve 
iaşe yollanrıdan biri de Af-

ganistan hududu boyunca 
kıvrılarak giden birkaç asır
eıki ve 800 kilometre b 

A 



mmımırŞehir Haberleri~ 
-~~ .................. : Bıçak taşımak 
~Bır Genç Kı-ı --o-
~; zın Hatası i 
\ ........... _28 _ ........ .. 
~ ...... - ~ ...... -
r;:,~:reh:.:;:a 
l v 

yata gına 

Çorakkapı Altaaparktaa 
reçmekte olan Osman oğlu 
Nüzhetia vaziyetinden fÜp· 
he edilmit ve izeriain aran· 
masında bir bıçak bulana
rak alınmııtır. 

§ Kemer istasyonunda dur
makta olan Ahmet oğlu 

Ademin vaziyetinden tüphe 
edilmiı ve üzerinio aranma
sında bir bıçak bulanarak 
müsadere edilmiştir. 

ir Tayin __ .. __ :Karşıyaka na
hiye ocağı 

kongresi 
lımirin deierli maliyeci· , 

lerinden yeni maliye ıubesi 
tahakkuk memuru B. Talil 
Kanıerin maliye vekiletince 
yeni maliye ıubesi tahakkuk 
şefliğine terfiamı tayin edil
diği haber alınmıştır. 

~ 
uzanıyor 
---o--

~ Soğak karııaında donda
J. iana hisseden genç kadın 
r.• kocasına mırıldandı: 

- Odamıza dönelim Sa-
~ lib, ~çok ilşüdüm. Arkamda 

hafif bir sancı bi Hediyo-
1 ram. 

1~1 - Peki Nevin nasıl iıter-
sen. 

Yiirilyorlar gene dığ evi
~ DİD kiiçük bir odıısır.ıa ka
-11 pısıaı açıyorlar. 

r Nevia hemen yatığına 
• azaaıyor. 

Doktor yerinden kalkıyor, 
f yatağa yaklaııyor ve duru
~ yor. Kiiçiik karısının açık 

~\i alaına ııcak dudaklarını do
~~ luındarayor. Soara kaldırı-
11 :

1 
yer, baıını ve sık sık nefes 

{\ alarak tatlı bir uykuya d -
lan bebek karııını aeyredi-

t· ~yor., 
~ Saat yanm, Nevin uyku-
4 ıaada yfizüaü derin bir acı 
~ ile buraıtararak sağa dö.ıü
, yor ve uyanıyor. Y dağın 
• 'lr içinde otaruyor, nefeaiai tı
~lı kayacak kadar sert ve yır
ı' tıcı bir ökıürük · onu bClğa-

~ 1 1 yor, 1anki yasbğınıa altından 
'~I mendilini çıkarıyor, kapıyor 

ı ~ ı •izını sonra çekiyor. 
~ O bu feliketin geleceğini 
:'\ hiliyormuı 2ibi afak men-

i;, diliaia ortasında duran kan 
I pıhtııına soğukkanlılıkla ba-
. kıyor. Sonra uyuyan koca
{ ıına baıını çeviriyor, acıyor 
1 ~ ona timdi bu sırada doktor 

1 \ gözlerİDİ açıyor, bakışlara 
~! çarpıyor, birbirlerine: 

-.q; - Neden kalktnı Nevia 
'ı~ ltlldüa mü? 

~ Genç kadın elinde tuttu-
' iu mendilini seri bir hare-

2 ketle yorganın alt.na ıoku-

yor. Koc111 ,üpbeleoiyor bu 
' hareketten. 

§ Keçeciler lsmetpaıa bul
•arıadaıa sarhoş bir vaziyet
te geç.nekte olan sabıkalı 
Mehmet oğlu Hüseyin üze
rioinı aranmasında bir bıçak 
buluoarak alınmıştır. 

§ Kemer merkezi idare· 
ıiade yapıla• silih araoma
ıında, Ömer oğlu Ha1an ve 
Osman oğlu Mehmedin Üzer
lerinde birer bıçak buluna
rak alınmıştır. 

--::::--

Yaralamak 
----

Keçeciler, Peştemalcılar· 

dan geçmekte ola• Salih 
oğlu şoför Ahmed; idaresin
deld kamyonu Ahmed oilu 
arabacı llyasın arabasına 
çarptırarak üzerinden düı
meıiyle başından hafif ~u
rette yaralanmasını sebebi
yet verdiğinden yakalanmış 
ve meıbud •uç zabıt vara· 
kası yapılmıştır. 

§ Çorakkıpı Kıpular mev
kiiaden geçmekte olaa Meh
met oğlu Hasan, idaresinde
ki arabayı Mustafa kızı 55 
yaşında Saniye adındaki ka
dına çarptırarak ıol ka,ı 
üzerinden yaralanmasına ae· 
bebiyet verdiğinden yaka· 
1 nmıt ve tahkikata başlan
mıştır. 

§ Çorakkapı Sütdamlası 
civarından geçmekte olan 
Ramazan oğlu Fransızca öğ
retmeni Saadettiae güya 
aleyhinde ıöz ıöylediğindea 
muber olan Abdullıh kııı 

-45 yaşınd" Fatma tarafın
dın başına sopa ile vurarak 
yaralanmasına sebebiyet ver
diğiuden Adliyeye verilmiı
tir. 

(Aritası var) 

t~--------------..... --.--. --o---
azlômpaşa 

=dalyanı açıldı 
ı ı Alman 

1 
i Gazetecileri 

ıs' lstanbulda 
--oı---

lıtanbal (a.a) - Anltara
. ' ya gidecek olan Alman g -

zetecıleri bugün buraya gel-

1 
miılerdir. Heyet hariciye 
nezareti matbuat müdürü 
orta: elç\ Şmidin riyaıetinde • 
dir. 

Cilt ve Züh•·tıvi H stah klan 
Mütehassısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
tki•ci Beyler SÖ. No. 79 .. 

--o---
Antakya (a.a)-Aıırlardan 

beri Amuk yaylasına hasta
lık ıaçan Maılümpışa dal
yanı bugün yıkılmııtır. 

Tuğgeneral Kanatlı ile 
binlerce köylü ve şebirliPia 
huzuriyle yııpılan yıkma tö· 
reninde valimiz Sökmen 
Süel bir 11utuk ıöylemiı, 
Milli Şefimizle Baaşv~kili· 
miıin tli\uaoa değer alika
ıiyle baıarılan bu işin elim· 
huriyet idaresine nasip ol· 
muş en biyük bir hizmet 
oldupaa belirtmiıtir. 

Arkadaşımıza muvaffaki
yetler dileriz. ---
Yeni noter 

kanunu 
---o--

Adliye vekileti Noter ka
aununda yapacağı değişik
likler etrafındaki hazırlıkla
rını bitirmek üzeredir. hhn
bul noterlerinden bir kaçı 
Aakaraya giderek, yapılacak 
değiıiklik münaıebetiyle Ad
liye vekiletindea bazı temen
nilerde bulunmuşlardır. 

Temenniler ar&1ında "' noter
lerin bir cemiyet halinde ya
ıamalanuı temin)tmek mak
ıadiyle kanana yeai hüküm
ilivesi de vardır. ------
Memurlar ve 

askerlik 
--o--

Memurlar kanununun bazı 
maddelerinin değiıtirilmesi 
hakkında hazırlanaa kanun 
projesinin önllmüzdeki güo
lerde alikalı komiıyoıılarda 
müıakere1ine baılanacaktır. 
Projede •ıkerliğini yapmı-

yanların memuriyete alına· 

mıyacağı ve askerliğini yap· 
madan memur olanlar1a dahi 
muvazzaf hizmetlerini ifa 

sırasında memuriyetle bir 
alikası kalmıyacağı gibi 
memuriyetin •verdiği bak ve 
1alihiyetlerden de istifade 
edemiyecekleri hakkınd• 
hükümler vardır. 

----
Ev\'elki akıam:.Cümburiyet 

Halk Partisinin Karşıyaka 
ocağı senelik kongresini akt 
etmiştir. Konrre başkanı 
Remzi Zeytiaoğlunun bir 
nutkiyle açılmış,tkonıre r~iı·• 
liğiae H.lkevi bıtkani ·Bay 
Hüsaü, ,muavinliğe de Süley
man ıKaptan seçilmiş, heyeti 
idare rapuru okunarak az 
müaakatadaa : ıonra ..... kabul 
edilmi,tir. 

Dileklerden ıonra ~ idare 
heyeti intibab~yapılmıştİr:_ 
idare heyetine Remzi Zey· 
tiaoğlu, Sabri Menteş, Meh· 
met Cemil, Sadi ipekçi : ve 
Nizamettin Y akup Kan, ye· 
dek azalığa .,.da: Tahır yor, 
Halil ... Zeki, Talit . Sürengül, 
Mehmet Ali_Tuaak_aeçilmiı

lerdir. 

Murabhıslar tunlar olmuş 
tur: Remzi ZeytiaoilU, S;-b-
ri Menteş, Hiiınü, Şahin Du· 

yar, Ah~et-.ı ,Ee~-!~ Niz~ 
mettin ve- Hikmet, yedekle-
re da Sadi iplikçi, Halil Zeki, 
Necib Türkçii, Ômer Say· 
dam, Hüseyin Avni,- Doktor 
Himit ve Mustafa. 

--o---
Tauioler 

Midilli eski bidayet mah· 
kemesi kltiplii inden müt~fi 
K~nan Bozkurt Torbala _ ha

~ zine avukatlığına, oı... MauiıaJ 
mahkemesi azalığıad~a m&ı: 
tafi Lebip -- Altıok maliye 

L vekileti Milli .Eınlik mlldiir· 
lüğü memurluğuna tayla 
edilmiılerdir. 

Viranten . .. kazatt ! .. birinci 
ıın•f emniyet lmiri Tahir 
Ôzkanlı Nazilliye,~ Akbiıar 
ikinci ıınıf emniyet amiri 
Tevfik Eren Kiıtahyaya ta
yin edilmiılerdir · 

17 2lacl Teırl• 

HiKAYE 

HIRSIZIN..., 
MAZERE•·• 

•• - 7 - ,. 
Sonra "Bilıeniı ba•• ~ ~ 

teklifler oldul.." derk~• ıflf• 
nız yapbjı fedakirbk ~ 
har etmiyordu. j Ood• JI': 
da alış •erit ederk•• lıl' 
nan in1anlHa ıtmabtlll 
memn•niyetaizlik ward~,; •ot 

Açıkça11 bu teklifle~ ~ 
ddettiii için kendi k ... ~ 
biraz kırılıyor ,,. gibiydi· .-· d 
ber"-halde istikbal !'ıçi• ı&I- • 
likeli bir haleti · rablJ• dil' ~ 

Ah bu Behireyi k•di ili' \i 
zerce yap.ıcak orta b• .. ~ 

• " r·· genç çıksaydı! ~ Her 11 _., ·"' 
ise likırdıyı azat11111•f ,n· ~ 
Aradaa,..epeyce ıa111••.ı. ,~ 
ti. Bebireaia mekteP •,.~ 
daılarından, oaun gibi d' 
halli, \tazı [kızlara teıfl çt't 
ediyordum. Kıyafetleri,, 
releri değiıiyorda. 1" insanların ıırf: g6rlt~ ~ 
bakarak ,.abli ki asif ~ 
anlamakta imiimareıılll ~ 
Böyle olduğa halde .,_ ~ 
ların gerek• kıyafeti-'_.,,, 
gerek ytiz ye aerbe• ~ I' 
rinden, gerek yanıad• f#' 
keklerden fe•a yollarl ~ 
tükleriai anhyordalD· ~
nn bu ihtiıamı acaba .,,, 
re üzerinde ne tesir 
yordu?. f'! 

Kış f reli yordu. ıso 'I 
marlu rinde Bebire1' ~ 
mağaza camekinı 6 'I 
"tesad&f ettim. Tahtıd;:.; 
adama geydirilmiı 111 
seyrediyordu. ıAJ/ 
Çocuğun kendi kı~~ , 

baktım. ZaYallının aıb, , ~ 
cad11Ada {ince ve ••~ 1 
yazlık pardesl vardı.\'~ 
ha kıt baılarken titr11 ~ 
çocuk ileride y•i'•C•~ i' 
lara nasıl tabammiil:•~ 
Dedim. Evet Ba çocO 1 
lara nasıl taham111al 
cekti?. 

Bu fakir bir· a•uk•t :! .. .. .... 
hanesindeki ııln rea• 
yata n.aııl ti hı m111Dl k 
cekti? Sıcak ve parl• 
mobillerin içinde,' ., ~ 
kBrklere blirlnmtiş, r~1 ~ 
Ur haDgi sefahatlere, '~I 
celere koşan kendi ~ 
kadınları kaldırım e _, 
seyretmeie nasıl talı• J ~, 
edecekti? b,; 

Nihayet bunlara b'r. 
daha mükellef bir ~ 
vermeyi yalvara yalv•'' ~ ~ 
lik eden çapkınlar~? ~ 
mukavemet ederekll.' r, 
hafta sonra e .. hir•Y1 ~I 

··~ camekinın ÖD inde Y1 
1 " 

leriai pek iyi bilelD d;f') 
lutr mıdır, l nedir lı• 1ır..ı 
benziyen bir maato)'G ·? f 

• • 111• 
derken görmıyeyım d' 
kat bu ıefer yalnı.ı bi' 

~ Yanı uda tınımadıiıcP f 

kadın ile iki erkek 111 
Bu kadın da belki 00 t:•• 
ki arkadıılarındand~· 
lerden biri flpheıı• 

işılu.. _,/ 
-Sofi• -



ıoiyanet işleri 
~. • . . t . 

•aıbadan devam - reısını azın 

l.tı •irılan k11mea ka· ki• 
~•••meaiaia Ye kıı· şe 1 

lraaıa bat• hlcu- --o---
•etıc .. iclir. Diyanet iıleri rtisiaia ta-
tar Dr. Viktor Paıe yiaiaia 3656 sayıla kanunun 
rı ibtlyarlataa kaba 6 acı maddeıi h&kmüae tabi 
rdır.. diyor Ye kalan tatolmHı hakkındaki kanun 
olaıııyaa bazı kaıla- liyihHı din B&yiik Millet 
ralar gibi) çok yaıa- Mecliıine Yerilmiştir. 

• ıebebini baaa at- ---o-- -
~· Hakikaten iaaaala· 
~ lla bir defa ve hat
d tıbarriyata ıöre iki 
tfi tıbiiye rjtmek il· 

tr \(, ta~dirde daimi ve 
.. ~ ıcbirleaaae malaak· 

~ ' • ~ '-ı •iraları da var-
.. bı laları yataktan 

oldakça devamla 
~ '· Fakat evden çıkıp 
'•1• maruz kabaca 
ltı1belar. B&1le •••İ· 
' Jıtalr oda11aıa ha· 
feaada airamıı oldu· 
taı..aladar. 
~ıat ••deki ıobalar· 

a:'•ıallardaa Yeye ha· 
~ lta,malarıadan inti· 

&elürli 1aalar1D te• 
~ta. jlbi bet •inlan-S: ~ ıebehidir. 

takalarda hawanı• 
•ı m cip olan ••· 

ttlJdlE etmeli, 6alai 
!~. blhaasa yatak cıda· 
~illa · iyice haYalaa-

• 1.aıka fazla kah
'• alkol alanlarda 

, '-it baı ajralan ıiril· 
1 bana da dikkat 

~ . '- ifrattan çekiame-, ~ 
, 'ttalaraaı• belli batla 
~ 111adea birisi de men
) 1 olaalarClır. Buradal 
'ra11a bat •irıları ea· 

-..,-..... (Şakika) dedikleri 
!-.. ıelir. Bu tak ika 

lla baı •inlan man · 
~-"-.......... '• ı•yri maataaam 

~r·· ve umumiyetle 
-••lerde ıCSrlll&r. 

•ilevi •• ini iatl
hlt ziyade mevzaa 
· Bilb.... aaa tara-

~'''•• iıtidad ıoa de· 
'11aaıııyeti haizdir. 

inhisarlar U. 
müdürlüiü 
Ankara - Gümrik ve in

biıarlar Vekillij'i binuı ya
nıada yapılmıı olan lnhinr
lar umum m&dürlüğü biuı ıı 
bitmek &zeredir. inhisarlar 
U. m&dirJtiğü öaomüıdelıi 
aylar içinde ıchrimiıc bşı
Dacakbr. ----Ço- ooou-ıu ~ Hakim. 

ııra uardıı 
Ankara -Adliye Vekilliği 

çok çocukla hikimlere yar· 
dım lraa•nuaa göre bu yıl 
hikim ve müddeiumumi 
ıınıfıaa men1ap olanların 

aile durumlarını incelemiı 
•• yardım olarak k,ailecek 
paraları• mikdarını teıpit 

etmiıtir. 

Vekillik bu ptraların bir· 
iaclklaua ay ında~keailmesini 
ilrililere bildirmiıtir. 

B&yle nice aileler tanırız 
ki çocuk veya tenç karda 
mevcut yarım baı ağrı11 an· 
aHindea ye aaaeshıe de bii. 
yiik anae1iaden intikal et
miıtiı. 

Yarım bat ağrıları çok 
mlziçtir. Tuttutn aaınan 
ba1ta etrafı ıörmek i' temez. 
Bana bir göz ·de muvakka
ten 16rmez olur. Hasta ••
atlerce ıztaraptan kıvranır. 
Kay _veya raaeyan birbiri 
biri ardınca devam eder. 

Nihayet baıta bihuı bir 
halde kahr, uykuya dalar ve 
ayaadıiı zaman baı atr111 
ıeçmiıtir. Fakat saatlerce 
ıersemliii devam eder. 

~ IALILiN allil.ı 

Orta şarkta 
tayyarecilik 

tafsilatı 
---o---

Kahire; - Ortaıark,taki 
mütttfik bava& kuvvetleri 
yaluada pek ziyade arttm
lacaktır. 

Talimini bitirmiı olan bir 
hür Fransız tayyue filosu, 
bıtt çölüne ıelerek, logiliz 
Avuıtralya ve cenubi Afrika 
baya kuvvetleriyle birl eıe
cektir. 

,.La- Lorraioc" adını ta
şıyan bu hür Franıız tayyare 
birliği, orta ığır ıkta bomba 
tayyarelerindtn teşkil olun-
muıtur. Bu tayyare filoıuaua 
bütün pilotlan ve müıbb· 
demleri lnğiliz oğretmenl~ri 

tarafından yetiıtirilmiştir. 

ve filo "dünyanın belki de 
en büyilk birliii,,olarak \'a
vasıHandirılmakiadır.iPılotlar 

•c müstahdemlerin hepsi 
Mıııra gelen gönüllülerdir. 

Bunlardan bazıları ve bu 
arada filo ve komutanı esir 
kamplarından kaçmışlardır. 
Tayyareciler arasında geçen 
harpte daha 16 yaşında~iken 

töbrct bulan bir tayyare ci 
•ardır. Bu tayyareci, bu 
harpte de bir çok zaferler 
kazanmıştır. 

Suriye kam1atao1 general 
De Larmin&t yanında· lngiliz 
h•va kuvvetlerinin şefleri 
olduğu balde diia bu tay· 

. yare filoıunu teftiş etmiıtir. 
Teftiı neticesinde general 

De Larmiııat ve lnğiliz su
baylara, Fransız tayyareci· 
lerinin cesaret •e azimlerini 
ıagiliı r öğretmenlerioia de 
liyakatuu övmilılerdir. 

----c=--·-
Tacirler Birliği kuru

lacak 
Iıtanbul, -Türk tacirle

rinden bir r grup bir milli 
tacirler birliği kurmaya ka
rar verdiler. 

Bu ala r yarın~topla aa ca lr la r 
hazırladıkları nizamnameyi 
konuşacaklardır. 

---o---

17 21acl T .. rla ıJti 

:çinin Rusyayaıfji;J;;.;;;.;;ha";i 
asker eöndere- i Kahramam 1 
ceği yalanmış i SOBUTAY i 

o--- ı-s3- Yazan:H. O. T. ı 
Moıkova(a.•)Çiaia Sovyetler ........................ .. 
birliğine Avrupa cephesinde Ayni zamaada Gllalataa 
barbetmek üzere 100.000 çamlar altaaa römllmlı, .... 
Çinli asker göndermekte ıibi kıynalılariyle ceaaetl 
buluadniu bak1ua~aki Japon aacbran geniı manzaralı Wr 
haberinden bahseden Sovyet yerdi Havaıı em .. laizdi. S.-
sö.zcüıü M. Lozovski buau raları imar eden Ce .. ia GI· 
acemicı ve kurnazca uydu- h'slanı büyiik ve mua .... 
rulmuı bir haber olarak va- bir ıehir haline ko1maft11. 
sıflanbırmış ve bu haberin Bir miiddet iatiralaat ettL 
tamamen asılr.ız ve uydurma Sobutaydaa rele• raporlar 
olduğunu ilive etmiştir. beö zafer baberleriydi.Arbll 

bir diiıüacesi kalmamıı lal· 
tü1a Aıyayı bemea b ... a 
buyruğa altıaa almıı ılblycli. 

-----
Askerlerin klılık 

hedıuııerı için ıstan
bul,da hazırlıklar 
lıtanbul, -Askerlere kış 

hediyeleri hazırlamak &sere 
Kızılay ve Y ardımıevAtnler 

Cemiyeti tekrar çalıımıya 

başladılar. 

---o---
1941 kıdem 

tablosu 
Aakar• -
Dahiliye Vekilliği, idare 

amirlerimizin 1941 kıdem 
tsblosunu hazırlamaya baı

lamııtır. Tabloda bir yıl için· 
de terfi etmiı olanlaran du
rumları da gösterilecektir. 

FAYDALI BiLGiLER 

Oksijenli su 
Okıijeali ıu her evde bu

lunmaaı liıım olan bir anti
ıeptiktir .. 

Harzemilerdea eıir elarak 
alınan kadınları birer bir• 
beylerine, komutanlara•• al
kibhyor, ıık 11k dap.ıu 
eyleaı.celer y•ptırıyord•. Bir 
iki tanıiai de keadı aaranaa 
almııtı. 

Bu miialiimaa •• aıil M• 
taalar daima zevçleıiai iall-
miyete teş•ik ediyorlanla. 
Ne ıızel dindir•· Diyeni& 
gece ründ&z iılimiyetia fa· 
ziletlerini aalatıyorlar ıenk 
Ceaıiz bana ve renk MJ• 
l~rine ve komutaalan• laa 
m•aababeler pek taib pll
yordu. 

Cenriı daima: .. Bea M 
miiılimaalak diaiai 1im&li1• 
kadar neden tetkik ettir••· 
mişim, bu kadar hakikate 
•• inıanhia yakıa ba tlllli 
neye aalamamıı we oadaa 
uzak kalmııım.,, diye teeı· 
ı&f ederdi. 

Bir r&n hatunlardaa Sel· 
mıyı yaaıaa ç1titrdı, ea iti· 
y&k m&ıliman llimlerlaia 
aerede butundupna aordL 
Babarada. Cevabını abaca 
hemen bir kaç ıü• l~latle 

Kesik ve vuru1darda kaaı 
dindirmek ve dezenfekte et· 
mek için çok iyidir. 

ıu hazırhğıaı ikmal ettirer•k goğaz ağr11ıacta ılık 
içine koyarak ıargara et- Baharaya mltewecdbea yola 
mek faydalıdır .. 

Diıleri beyazlatmak için 
yarım bardak ıuya bir kah
ve kaıığı okıijenli su ilive 
ederek haftada bir diıler 
ıilinmelidir. 

Cildin beyaz ve yumuşak 
olması içia bir leğen saya 
bir çorba katığı okıijenli su 
ili9e ederek yiiz yıkanma-
Jıdır. 

çakb. 
Büt&a weairlerl•İ• •• ko

mataalarıaı, otallannı pltr· 
tarak büylk bir kanltaJ .. 
onlarla bu din m...ı•lal 
konuşta, ffkirleriai aalatta. 

Cengiz Han naila/iinHDt· 
lık dkidelerinin lr.epairai 
beğendi, yalnı~ Kdhctle 
toplıınılmaya itira~ etti! 

, 81111111ııızu 1111'11 Al1111ca,.. idare imlrlırlnln •12e~ii:~~i bi:uy;.:.:b·~~:: 
b~ '·~ıı •ol bade madı time İD Poria, .. tbı ılopı oaly kıdım tablosu akitmılı •• fİfeyi mi• ve ı.:.:·~~1ı::~ .. ~:~ıi;:p:::: 
~ t h k~ranlık yerde tutmalıdar. Eıkiai aibi kahra•• we fiti· 
,.~ wo oars Dahiliye vekilliği, idare • 

r• 2, Tren 7alaız iki ıaat kalacatından Pariıde çok imirleriain 1941 kıdem tab- Dr • fahri Jcık detiae a~ramamak içl.1 111-, "'il vaktimiz olmayacaktır.. Josunu bazarlamaia haılamış· '.I" tün ulema, eıraf •• llalk 
1 ~ la t f• b b mlr Memleket baataaeıi .. r, o ro to bed bıfore 1 bawe iDİi ed my leaıon br. Tabloda bu yıl içinde Rontkea mütebua111 . kaadiıini 3 kilometrelik··-

"' Deralerlmi bitirmeden ev9el yatağa gitmi- terfi etmiş olanların vaziyeti oatlHıı •e Elektrik tt:da•l•I safeye kadar fehria tlı .. n-
' ._. ' i' ( 1 ' ·' ) l kt• rıı: pıhr. Udnel Be1ltıı Sokalr ... , yttce ım ı rmıyecerım de gösteri ece ar. v .. N. roN. :l!Ut ııaa çıkhlar. 

f'r totatİ• wJll aot be able to accept your invitation 
•ext week ı •• 5 • dk~ Cenıiz Han fevkallde 

Büyiik fe • irlaldarla celbine muvaff•k olduğum ı aliyile şehre dahil olda, J,a 
Amca zadem öalmlzdeki hafta için davethaizi ı MATMAZEL Lı•ıı• IDARESINDE ı 
kıbal etm&ie muktedir olamıyacaktır. (Kabul : ı sefer yüz& glilDyordu. Hep· 

' edemiyecektir.) ı p p ı ıiae ayn ayrı ilifatlarcla ita· 
'- 1°1•1 to ıpead tlae aammer in En~laad : &g&Dl Ve etO Macar Caz Orkestrası : lundu. Kenaiıine baaarlaaaa 

,.~~~:~·~~;.F.·:~:~:t: .. İ• Rera ud live .ı Mo i Feıkalade şantöz DORA LUIOYSll i ;:~:::ı~!·~!i ... 0~;~;.t!: 
~ "Ü tbe year. ı Bugünden itibıutn her akı•m :

1
1 çekti • 

t-:.'il•adaki evlerini satarak bltla aeneyi Modada ı DENJZ GAZiNOSUNDA - Devamı 
'lbek aiyetindecllrler.ı ·----------~---------• 

• 
Yar -



- - - -- ~ ----- -- -~ -~ - -

----
Stokholm; (a.a) - Dün 

Moıkova r dyosuıııun da 
kabul ettiği gibi gerek Volo
kolomı ve gerek Sivastopol 
laiade vaziyet vahimdir. 

''aanala beraber, geri kala• 
cepheler hakkındaki haber
ler çok daha nikbin nedir. 

Soa iki gü11 içinde Ruslar 
bir çok kartı hticumlar yap
mıılardır. 

Tala ve Kalenhıde vaziyet 
deiitmiıe benziyor: 
ŞIMALDF 
Şimalde~Almanl r Raıların - . 

Balıkçılar adasına çıkmak 
teıebbiillal akamete uirat· 
•ıılardır. 

Finlerin bazı yerlerde 
menii muvaffakiyetler elde 

-•1ıa·ttikleri bildirilmiştir. Fakat 
a yerlerin Kııılordu tarafın
•• geri ahndıj'ı da ilive 

ilmektedir. 
Kırımda, Kerçte aoa Al-

aaa hiç umlarının bu 
hrlİa baılıyacığı hakkında 
lJSovyetlerce kanaat vardır: 
tı~aaa için müdafilere Moı-
ı"&ova, Leningrad ve Rostof 

&dafileri aümune sıöıteril
ı11elde ve mukavemet isten-

• nektedir. Kızıl Yıldız, Pıav
ıla ve lneatiya gazeteleri 
~· mevzu etrafında yazılar 
azıyorlar 

Pravda diyor ki : 

"Kıt düşmanın taarruzunu 
2urduramaz. T•arruzu dar· 
:Jlarmak için yeni taktikle 

~lıımak ve daha fazla inatla 
•ukavemet etmek lizımdır." 

Sovyet gazeteleri ve rad
t•arruzlardan 
ve eıcüml e 

Moakova üzerine düşmanın 
~ eai kütle hücum lannda 
~)alunac11rı unutulmamasını 

tffildirmektedirler. 

---o---
C.H.P 1 Yalılar Nahi

UB kongresi 
C.H.P. Yalılar Nahiyesi 

ıaelik koagreıi dün saat 
ada birinci Karantina:Parti 

1 iaasıa da aktediJmiş, vali 
• Fuad Tuksal, viliyet ve 
aıa idare b~yetleri azası 

kongrede bulunmuştur. 
Nahiye idue beydinia 

ıporu okunmuş ve rapor 
lttefikan kabul edilmiştir. 
Billhare dileklere geçilmiş 

19 ba meyanda vilayeti ali
dar eden dileklere vali 
rafından kıymetli ve veciı 
ıvaplar verilmiştir. Yeoi 
tihıbatta nahiye idare 
yeti aynen ipka edildikten 
ara kongreye nihayet 
rilmiıtir. 

• 

------
Tokyo ( •·• ) - HarJciye 

nazırlığının gnetui olan 
Dipan Taymiı gazetesi, par
lamentonun fevkalade olarak 
toplaaıııaı uzok doğuda ıim-

, diye kadar yapılan en öaemli 
toplantılardan biri diye va
ııflandırmakta ve Pasifik 
mukadderatının belki de bu 
görüımelere bağlı olduğ1.1nu 

ilave etmektedir. Gazete bu 
husuıtaki yazıaıada şöyle di
yor: 

Bu pazartesi başvekil ge· 
aeral Tajo ile hariciye nazm 
M. Şimda millete hitap edin
ce anlaıılacııkhr. Biitüa cİ· 

han Japonyaaın her ıeyden 
evvel bilhassa kendi menfa
atleriyle Pasifik menf•atla
rıaı midafaa etmeie karar 
vermiı olduğunu öğrenecek
tir. 

Kabine, millet vekilleriyle 
uzun uzadıya iıtiıarede bu· 
(undaktan ıonra vazifeıini 
yapacaktır. 

Çin harbi millete 26 mil
yarh k fedakirhğa mal olmuş· 
tur. Fakat millet, yeni fede· 
kirhklar yapmağa da azmet
miıtir. 

---o--
Dünkü maçlar 

göztepe ve 
Altay galip 

-----
Diin Alsancak sabaaında 

lik maçlarına devam edil
miştir. Havanın soğuk olma
ıına rağmen sahada bir hayli 
seyirci toplanmııtı. 

ilk maç Depıirspor -Altay 
ar8aında oynadı. Altay maçı 
2· l kazanmasına rağmen iyi 
bir tesir barakmamııtır. Bil
ha11a müdafaası zayif gözü· 
züküyor. Takımın antren
mansızlığı de aazara •lmak 
Jizımdır. 

Günün en mühim müıa
b ka!ı Göztepe - A. ordu 
arun:ıda yapıldı. Macit tAI· 
taydan Fehmi Eriı idare 
ediyordu. 

Oyun baıtın ıonuaa ka
dar zevk ve heyecanla takip 
edildi. Göztepeliler Fuadın 
ayoğrndaıa 4 gol kazandılar. 
Buoa mukabil A. ordulular 
3 gol yapablldiler. Maç bu 
sur tle Göıte: penin 4 • 3 ga
libiyetiyle sona erdi. 

--.. --
, Küçük memur

la a vekalet 
Dahiliye vekileti, &atlin 

memurların madun memur
lara vekalet edememelerini 
kararlaştırmııtır. 

oıyan20 bilet1erinizi 

1ifıttıN sııı i 

• 

Sırbıstanda 
harp devam 

ediyor ----
Bren (a.a) - Oıta Sırbis

tanda hükumet kunetleriyle 
milliyetperverler arasında ce· 
reyan eden ıon müsademe:ı 

60 saat ıürmüş ve 103 gö
nüllü ile 10 büku(Jlet askeri 
ölmüıtür. 

Belgradda çıkan bir geze· 
te, bir çok rehinelerin kütle 
halinde tehdid edildiğini ya· 
zarak gönülJülere, bu tahrik 
hareketlerindeıı vazgeçmele
~ini t vıiye etmektedir. 

Ayni razete şuou da ilive 
ediyor: 

- Bugün Sırbitaanda da
hili lıarp hliküm ıürmekh· 
dir: 

Bren (a.a) - fniçre ajan
ıına Belrraddan bildiriliyor: 

Sırbistan baıvekili, Subiı
tandın ayıılmıı mıntakalar
dan gelmekte olan 200 bin 
muhacire yardım edilmek 
üzere bir yardım komitesi 
kormuıtur. 

--ilmi--
Erzincan 
Zelzelesi 
Tafsilatı 

--o---
Erzincan (a.a) - Evvelki 

gün saat 12.loda Erzincaa
da şimalden ceouba 20aani· 
ye devam eden şidddli bir 

yer sarsıahıı olmuıtur. Orta 
mekteh binası, içine giril· 
miyecek kadar harap olmuş 

diqoer bazı biaalarda da ha
fif zararlar vukua gelmiıtir. 

Hafif birkaç yarahdan bıtka 
nüfutça zayiat yoktur. 

---o--..... 
Kadının ölü
müne sebep 

----
latanbul - Bir müddet 

evvel, kuduz bastaaeıinde 
vukubulan feci bir kazanın 
muhakemesi 1 inci ağırceza 
mahkemesinde diln ıona 

ermiıtir. 

Hidisenia suçluları, haa
tanenin etnv makiaiıti Hay
dar ve Hakkı, tedbirsizlik 
ve dikkatsizlikle makinenin 
kazanını patlatarak iki itçi 
kadının ölümüne sebebiyet 
vermişlerdir. 

Mahkeme dünkil kara-
rında ıuçu sabıt bulmuş ve 
her ikisini de 2 ıer sene 
mü.ddetle bıpte mahkum et
m!ıtir. 

HiTLER IAYITSIZ 
ŞARTSIZ TESLiM 

OLMADAN SULH 
YOK DiYORLAR ----Londra,{a.a)-lnsıiliz bası-

nı Hitlerin ıulh için yaptığı 
teıebbüılerde muvaffak ola
mıyacıtı fikrindedir. logiliz 
gazeteleri, Hitlere cenp 
olarak tank ve tayyare ima· 
Jitıoıa arhrılmaıı aı tavsiye 
ediyorlar. 

Sur.dey Taymiı diyor ki: 
Y e(ane mütareke •e aulh 

ümidi, Hitleria kayıtsu: ve 
ıartaız olarak tealim olmasın· 
dadır. 

Garvin Opserver de: 
Hava ist6al8g6 deniz 

Dıtiialüğil ile bir leıtirilmeli
dir. lagiltere, vaziyetinin 
iyileımeaini kıımen Alman 
tayyarelerinin Ruılar tara
fından tahribine medyundur. 
demektedir. 

--o·--
Veygand 
Vişide 
Vişi (•.•) - Afıika umu

mi murabhHı reaeral Vey
gond dün tayyare ile Vitiye 
gelmiıtir. Generalin bu ani 
:ıiyudi bir tayyarl' kazasın
da ölen hu biye nazın Gene 
ral Hotzinget'in Afrikadaki 
teftiıleri ile alikadar olduin 
muhakkak ıayılmaktadır. 

Diğer taraftana Alman 
büyük elçiıi Mr. Abetz dün 
Lavali malikinesinde ziyaret 
etmiıtir. Verilen öğle ziya
fdinde Mareıal Peten ve 
diğer nazırlar da hazır bulun· 
muıtur. 

---=---
Yabancı dil bilen mı. 
morların imtihanları 

6 Bin kişi k~1 
betm • şlerdıt ---- _,. 
Kuibişef, (•.•) - !ı..,t 

hücumla almak ttıe -" 
Almanlara 6 bia kitiy• /)· 
olmuf, büylik bir kı••~ 
man taarruzları akimi 'il' 
bir çok yerlerdelAlm••· ıf 
leyişi durdorulmuf f,rt: 
yavaılatılmııtır .Pike t•:!,ı.~ 
lerle 19 uncu ve yi ~· 
Alman alayları üç f ~ 
geri ahlmıı ve Al~ ~ 
yalnız bir hburdaa bı• •'" 
kaybetmiılerdir. Alı:O'~ı1' 
timdi hak ve yeni t• it'' 
kuvvetleri getirtmektedlf 

--o--
Istaobul ~ 
Maçları -" ~ 
lıta bul - Şımpiyo• Si' ~ 

ları yapıldı, Kadıkayd•-" ''t 
leyma11iye - lttaabulıpO' ~ 
çında aıfıra karı• d6rt119( 
zanmııtır. Galatauray-~ 
oğla maça oyun ııfır• _,v 
birle Galtaaaray lebi•• 
celenmiıti. ~ 

Son maç F enerbaW'f" 
Beykozdu. oyun 0-6 ~ 
nerbahçe lehine kasa Z 
tır. Vefalılar la Beşikt•f ~ 
na da 0.- 9 Beıiktaf ,..... 
çı l:mışhr. ~ 

----~ "d! 

I HALlll SESi ::~ 
Artık bizde 
yazmaktaO 
usandı ki 
---o--- ~ ~ 

sona erdi 

Mahallelerde bazı bak I"_ 
lar tarafından yıpılaO _.
tevziatının ıayri muot• ~ 
bir ıekilde olduğu ve bir '1'f 
uatandaıların gı z alaı:O• ,al 
ları gibi yine bir çokl•'' j 
da miikerrer surette ı•• -,ıJ 

· dıkları matbaamıza ~ 
Ankara-Yabancı dil bilen veriliyor. Bunu y•P~ bl 

memurların bir derece üstün artık pek miinaaebetııs ~ 
maaı alabilmeri için açılan ketlerd bulundukları•• -'. 
mü1abaka imhhanlarıa ao- meleri ve vataadaılat'j 
nuacusu ve ıözlüaü dün ya- haklarına tecavüz etti~l 'I 
pılmışhr. imtihanın ıonu ö- anlıyarak bu gibi çirkıO ıtl 
nüaıüzdtSki hafta içinde belli reketlerden vicdaneD 

0 
_.f 

olacaktır. atanarak vazgeçmeleri l~f 
--o--- dır. Bununla beraber ,1 

Ineboluda 
yağdı 

kar 
mükerrer ve fazla mikt• f.. 
ıaz alanlar bazı vataad•/ 
rımız tarafından takip 1 

Iaebolu, - iki riindiir 
devamlı olarak yatan yağ

mur dün gece yarııı kara 
çevrilmiıtir. De Jiıde poyraz 
fırtınası bütün şiddetiyle 
devam eylem~ktedir. 

lerek matbaamıza bab•'~ı.i' 
rileceğiaden bir de: ba j 
lerin i iıimlerhıi teşhir et;ut 
zaruretinde kalacaiıı. 

( Saıdıt ) Kl•••lnden alaıuz.. Çorakkapı Pollı Merkezi 
kaqıaı ille, 164 Hrıııııa 1 •itala OlıılDER T elefoaı 


