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Gamelin aiır 
hasta 

Viıi, (a.a.) - Mareşal Pe
tenin tertip ettiği ceza do· 
layııiyle bir kalede mevkuf 
bulunan eıki genel kurmay 
bışkaıu general Gamelin Yı
lancıktan müztarip bulun
maktadır. Rahatsızlığı ağır

laıaa mumaileyh hir baata
laı••J• kalthralmıtbr. 

Sovyet 
Cephesinde 
Moık va (•.•) - 17 ikinci 

teşrin günü bütün cepheler
de şiddetli çarpıımal r ol
muıtur. 

Kalenin ceöhıinde bir haf
ta devam eden dövfişmeler
de 21 düşman tayyaresi dü · 
ıürülmüştür. 6 tsyyare kay
bettik. 

Bitaraflık kanununun 
tadilini Ruzveıt 

imzaladı 
V •şington (a.a) - Reiıi

cilmhur 8 . Ruzvelt bitaraflık 
k•nuauaun gemilerin ailib 
laadırılmasıaa ait kanuna 
imzalamıtı1r. Ba ıaretle k•· 
aaa mer'i7e rirmiıtir. 

ASKERi VAZiYET 
Radyo gazetesine göre 

Moskova müdafaa çevresinde 
Kalemin ve Tole,aın timali 
noktalarında y~nideb b&yük 
harruzlar baılamıttır. Moı
kovanıo bıtı Jnımımda da 
yeniden büyük bir barruzuD 
bı11lamak üzere olduğu bil
dirilmektedir. Bunun ıçıo 
bütün gözler yeniden Moı· 
kovaya çevrilmiş bulunmak
tadır. Almanlar1n bu taarruz
lara pek öoem verdikleri 
ve ııdiceden çok emio 
oJdukJuı da bildiriyor. 

Almanlar Moıkovaya 18 
büy&k taarruzda bulunmuş
ludır. Nehce iıe malumdur 
19 uncu taarruz da bekJeni· 
len neticeyi vermezse, Moı • 
kov• AlmaaJarnı eline düı· 
mtne, bu beJki de büyük 
akıülimeller huıule ıetire
cektir. 

SouklH baılamıı ve Moı
kova önlerinde ıoak ııhr 
alt.ada 15 dereceye inmiıtir. 
Donlar motörJü vasıtaların 

hareketlerine elveriıli bir 
duıum huıule ~etirmiıtir. 

GENERAL VEYGAND 
HA RBIYE NAZiRi MI? 

General Veyıandın aası
ıın Viıiye gelme1i de harbiye 

VEYGAND 

nazırlığının kendiıine (teklif 
ediloceği ıanaını doprm111-
tur. Almanların V eyıaadı 
Afrikadan uzaklaıhrmak•iç~• 
harbiye nezaretine ıetiri!.; 
meaini istedikleri ıaaılıyor: 

Fakat Viıi generali• bir 
iki g&ne kadar Cenlre 
döaeceiini bildiriyor. 

Dna'lllı 4 anca aalail_,, 

Ruslar harp ve: 3000 Esir 
ticaret fil oları
nın bir kısınını 
tahrip etmişler 

Berlin - Bali•' ajanıı 
bildiriyor: 

Saat 7 de tebliğ edildiği 
üzere Alman ve Romenler 
Gerçe limanını almıılardır. 

Azak denizi ile Si•aıtopol·mii· 
nakalıtı kesilmek üzeredir. 

Buradan Alman ve Ru· 
menler KafkaH yürümekte
dirler. Taarruzlar1nı Bozko
yede tevcih etmiılerdir. Ba · 
aun için büyük bir Alman 
hazırlığı görülmektedir. 

Ruılar Gerçin ıükütu mü
nasebetiyle filolarından do-
kuz barp gemiıini batırmış
lar ve 24 ünü tahrip etmiş
lerdir. Harp filosiyle beraber 
69 adcd ticaret gemiıini de 
kullanılamıyacak bir hale 
koymoılardır. 

Ayni resmi tebliğe ıöre 

Almanlar Sivastopol limanın
da bir Ruı ticaret gemiıi 
tayyare bticumiyle babrmıı
lardır. 

ir gemi birde' 
hücumbotbattı 

Berlin (a.a) - 16 ıoeteı
rinde Alman topçusu Sivaı· 
topoldaki So"yet gemilerine 
açbğı ateı neticeıinde birini 
batırmııtır. Kerçte de bir 
laicambot babrılm11br. 

yaralı 
Berlin - ( Bulrar ajaaı 

aaat 7 de bildiriyor: ) 
Berlinden remen teblq 

edildiğine g6re, Alman •• 
Fin aıkerleri Leninırad :~ 
besinde mevkilerini talı • 
etmişlerdir. Burada cerey11 
eden hHplerde ba ayın ba 
ıından bua-iiDe kadar bolp 
viklere b&yiik telefat •erdit 
miıler ve 3000 eair al1111tl .. 
1200 de yaralı balm111lardu -
Yeni bir 
tahsisat 

V aıington ( a.a ) - Rei 
cümbor Rozvelt harp ma; 

zemesinde harcanmak izeı 
6,687 ,000,000 dolarlık 1• 
bir tahsisat istemiştir.Ba1 
yarııı barp malzemeıi içi 
dir. 

--imi-

Larisada 
Zelzele 
Sofya (a.a) - Bazı halı 

lera göre Lariıada ıidde 

bir yer sarsıntııl olmutt 
Bilindiği gibi geçen ıon • 
nunda yine ayni ıebirde ı 
kubalan bir yer saranıb11 
Lariıa aıaiı yakarı ta 
mea yılulmıftlr. 



-ir--G;;;-K~~ Tevkif edilen 
zın Hatası : muhtekirler 

• ............ _29_ ........ .. - ........ .. 
...,.: NaJire Seymmef/a 

Feci bir aile 
faciası 
--o--·- . 

- O •• Ne•i• ae ıak
ıuha? 

Geaç kadıD yiae CSlnirl
't'! eli•i yorı••ı• alhadaa 
alsar1yor. Doktor kaa leke
~ ıörlyorf 

- Ne•in diyor, iziilme 
ıkı •.. 
G6ıleri J•tlaaıyor adamıa 

ı koa11ıamıyor arbk .• 
• * •• 

SalilaiD retirdiğl ı••ç 
ıkter Zeki bey, NeTiai 
••ı bir maayeaedea ıoara 

dolrtoı r6z göte ıeli
lar. Geaç doktor bakıı· 
ıaı lrapr1yor oadaa. Re
tuıaı komediaia Bzeriae 

kıyor. Ne•iain çilrik 
eriaia çıkardıia hırılhlar 

kalai'aı btrpabyor ıaa -
Salila bey birıey ıormata 

•et edemiyor yalnız: 
Ne yedirmeli Zeki. 

~ E'fet latat ıöyJiyecelı-
• Herıey yeıia fazla 
1• ilatiyacı •ar çok za

"'" •L-- itiaa ediaiz, diyor. 
loaıa Allaha ıımarladık 
larek çıkıyor. 
lloeaa doktora lr•pıya 

16tlrtlyor. Otomobile 
. ·---11 •rada. 

- Zeki tehlike var mı? 
- iki cljeriacle de ilti-

'fu, çok telaJikeli oldata 
•. Fak.at kartarmaia ça-

....... ,..11!.miız. 

aıb doktor oaa bekliyea 
·kaaç ve baia feliketia 
lacle tarif oluamaz bir 
lıe •• Bmldaizlilde 111-

I rkea dafıın bir uykuya 
aa baata karı11aı muhab

l •• ıefkatla ıBzüyordu. 
enbire rözleri pencere-

~ lçiade o aabah gelen 
e dimayor. Salih gue· 
elille almadan büyiik 

ları okumağa ç•lışıyor. 
•eliren bir baba evveli 
ııaı •e evlidun ıoarada 
aiıiai tabancayla kıymıı! 
lyar doktor bu serle•

tafsilihnı okumak 
ı yavaşca gazeteyi alıyor. 

gözleri ile ıatırları 
~ ediyor: 

°l;ıztepeaia Kekik dığı 
iade b&ytik bir bahçenin 
'Ji olan Mecdi üç ıene
eri muzdarip olduğu 
ıtla bir ıinir baıtabğı 

frııiyle tedavi alhada 
ayordu. 

(Arica11 var) 

ve Ziihre•İ Haatahkları 
Mltehaas111 

DOKTOR 

lib ·sonad 
el Beyler So. No. 79 

--o--
lıtanbul - Trabzon r•iı 

ibtiklrlığından adliyeye Ye· 
rildiiini evvelce yazdıtı111ız 
Balıkpazarında toptancı tacir 
Yani Devletojlunan duraı
mısına aıliye 2 nci cezada 
bıılanmıı "' celae ıonanda 
mahkeme tevkifine karar 
•ermiıtir. 

Diğer tarafta• aynı tl"va
da yalan yere şehadet eden 
Ahmet Gürkan, Dursaa, 
Bekir •e Y orgi iıimlerinde 
dört ıabıı da yalan ıehadet 
cirmi ile da•aya ithal edil· 
mitlerdir. __ .. __ 
Orozdibak mü· 
dürü kefaletle 
tahliye edildi ----

lıtaabul - lhtikir ıaçua
dan hakkında milli ~oruama 
kaaunuma ıe•flkaa mldde~ 
amumilikçe taki\tat yapıl· 
makta olan Oıozdibak ma· 
iaıa11 mild6rü Artlr Mayerin 
e•velki gin aıliye 2 nci ceu 
mıbkemeıine ıevkedildijiai 
•• duruıma11 11raııada da 
tevkif olunduğuna din yaz
mııtık. Artlr Mayer ev•elkl 
glia mahkemeye icabeden 
kanuni teminab iade etti· 
iindea baklnndaki tevkif 
kararı geri altnmıt ve da
ruımaınna ıayri mevkuf 
olarak devamına karar e
rilmtıiir. 

---o---
Almanyadan 
cam eelecek ---Soa zamanlarda memlekete 

ithal edil mit olan"' muhtelif 
nevi pencere ve vitiria cam
lrrının ekseriıini Komaaya, 
Bulı:ariatan ve Inıiltereden 
gelen ithılit malları teıkil 
ediyordu. 

Son imzalanan T&rk • Al
man tic.,et anlaıma11nın 

neticesi olarak bir iki Alman 
firması piyasaya bu nevi 
camlardan ıev kedilebilece· 
ğini bildirmiılerdir. 

Almanyadan gelecek o1an 
camlar, piyaJadaki ıılnnhyı 

ortadan kaldırabiJec.,ktir. 

--o--
Hanende ve 

sazende 
imtihanları 
lıt.nbul - Yüzden fazla 

ıes ve saz sen'atkir111ın im· 
tihaaı yapıldı. Bıyan Scfiye 
imtihana girmedi. Ebliyetna· 
me almıyaolana çahşmalHına 
müı ade .dilmiyecektir. Ha
nende ve sazende çalııma· 
lar• koatrola tabı tatulacak
hr. 

(IL\LCM .. Mil) 11 2llcl ,..,. dCf 

_ et. H ~1 Genç kadıll 
_ ... ~ehir aherleri Ecelilemi .. 

Tapuda yeni Fazla fiatla si
tayin ve 
tahviller 

lzmir kada1tro m&d&rllil 
tapa izaıı olup Mailaya ta• 
yia edilen B. Naaabi Seve
nin Denizli tapa ıicil maba
fızhiına nakledildiii villyete 
bildirilmiıtir. 

l:ımir birinci mıataka tapa 
tıpa ıicil mahafızhğı mua
vini Yuıaf Uzan Foça tapu 
sicil memurluğuna, Foça si
cil memuru· Ahmet Kartaı 

ayni yer tapu ıicil m&&avin· 
liiiao terfian tayin edilmiş· 
lerdir. -------
Bir kadının 

teberrüü 
Urlada ıakla 80 yaılarıada 

bir T&rk kadını olan Bn. 
Rukiye, 1500 lira kıymetin· 
deki e•iai Türk Hav& kuru
muna terk ve teberri etmlf· 
tir. 

Bu yıfh Tlrk DİDeainl• 
laareketi berkeı için bir 
imtiıal aOmuaeıl 

layiktir. 
ol mata 

lzmir yabancı 
Askerlik 
Şubesinden: 

337 •e daha ev•elki do-
iumlular eratından muhıbe· 
re, tank, topçu, ve aaire ile 
ayrıldığı ıınıfı her ne oluraa 
olıan ıimdiye kadar mavaz· 
zaf hizmeti için aevlledil
memiı olanlar 21-11-1941 
cama glinlae kadar ıube· 

mize müracaatları menfaat
leri ical:nd1r. Akıl takdirde 
Kelmiyenler pek atar ıuret
te cezalandırılacakları illa 
olun ar. 

gara satmış 
Çeıme kazatıaıa Nuıalla 

mahaJleainde oturan 1bakkal 
Sada ilah -KanyiımU,-ı 7 ,s 

-kaniıtan ntalmaliJcap •ecieal 
Gelincik·ıigaraıını ıl9.karuı
tan ıattıiı iddaaıiyle ihtiklr 
ıaçunclan adliJ•J• ••rilmlıtir. -----
Esrar 
Bulundurmak 
Kemer Gaziler caddesin· 

de ıilib a,.ıtırmHı yıpıldı
ğı 11rada ılphe lıeriae ya· 
kalanan V eyael otla ıabı· 
kah Sadallabıa 8zeriacle ya· 
pılaa aramada · bir mikdar 
esrar bulaamaı Ye ıaçla ya
lralaamııbr. ------
B. Atıf inan 

geldi 
lıtanbal •• Aakarda te

maalarda-;-bulunan ticmnt 
[ birlikleri amami~kltibCl.ay 
Atıf inan dia akıam:ıelıri
mize. avdet eylemiıtir. 

B. Alıf inan teıebb&ıleri 
ıoauada bazı palamat •• 
valekı aatııları yapıldafıaı 

ynmııhk. Bu Hbtlar heri
ne palamut piya1111 ıatlam
laımııtır. 

- -
Hırsızlık 

lkiçeımelik 409 ca ıokalrta 
oturan Mebmet kızı 50 yaıın· 

da Veıile ve Muıtafa otlu 
F etbi ve oğlu 14 "'Y•ııada 

Şlkrtl adıad•ld ıalaıılar 
komıaıa ~ bulanan Mehmet 
kızı 38 yaııada •) ıeaia e•i
oe girerek iki tencere •e 

bir Hf••ınıa çıb•dığıaı ıi
kayet edilmiı ve ıuçlalar 

yakalanarak , tahkikata ~bıı
lanmııtar. 

yoksa bi~ 
cinayet 811 

lıtaabal-Zabıta '' '" 
ıiplaeH r prlfen b~." ....... 
hidiıeai etıabada~~ 
meır•ldlr. Hıd• -,,; 
Sımatyada tramftJ JI 

deliade 214 nmaralı ~~ 
:ıe•cl ile birlikte .' ~ 
HaHn kızı Leman ... it ~ 
37 1111acla bir kadı•, ~ 
aabab yatıflacla &il r~ 
buluamuıtar. Ba ' t-'. 
gören •• kadıaıa il il 
bak ında kocasıaın '" ce4' 
iıa batı da klfl eler• J..t 

aatib bulmuyaa momplafl"'""" 
F ethiJ• iımiade bir k-:.. 
•aziyeti poliae ihbar etdll # 
Zabıta da badiaede• • t 
yeye haberdar etmif ••_'lrJ 
li1e~abibi Ener Kard ~ 
~•halline giderek c klf' 
maayeae etmiıtlr. Do il' 
ajizda klplk Ye yl~..8· 
kalaklarcla bir takim P'~ 
ler mlıalıede ebaqtfr. ~tM 
zamaada öll kadaaıa plP· 
bııı karyelaaıa •J•k ~~ 
gelmiı ıekllde ıayrl ~ 
bir halde yabıı •• 1a,,..,-: 
fazla datıaık hali de ~ 
ıebebi laakkaada ıl ~ 
da•et etmiıtir. Adli1• t•.~ 
ceaedia Morıa kaldarıll"' 
•ına llbam 16rml1tlr •• ~ 

Middeiamamilik tabklP"" 
deYam etmektedir • 

--o--
~irinç fiyat1.aıı 

---·--
Aakaracla pirinf 8-~ 

•ı•iıda ılıteril&li t ı~ 
teıbit edilmiıtir: 

1 - Fabrika pirbu:i: 
Fabrikada pltik~ 

parlahlmıı, an•a• ptracl• ~ 
kiloıunua çavaluz uaaal .. 
tıı fiatlarıdır. _ _Jj 

Toptan ,_.,~ 
Kuraı ~llf 

Toıya 37,SO 42 
N •lhhan 34,SO 38 

ı EJhamra SINEMASIYana ~~tineJerı Beypazarı 33,SO 57 _. 
ı den ıtıbarea ı 2-Diak •• dibek ıpirl9P' 
ı Beyaz perdenin 4 blylk Ye en muktedir•artiatleri ı -•-'-
: el k S . Claadette Hedd ı . Diak. ••. dibek~ plri•fl9"·. 
• ar pencer Y aıa bir luloıanan ç.-.,-
• Gable Tracy Colbert Lamarr ı .. . t fi ti d 
•T f d . . .1 1 d 1 f 'I ı azamı .. ıı • arı ır. JI • ara ıa an temııl adalen •e mı yon arca o ar ıar ı e mey- · T t p 1s9..-
: d ' ·ı . b k k f · ı . ı <'P aa era ana retm en seaenın en tiy6 •t ı mı Kurut Karllf 

.! KARA SEVDA iDii Toın ı: r 0 •Y• 3
30
2.se ?~ 

Nalhbaa :1:1 

ı Ayrıca: M.U. Mldlirlüili memleket jurnali ı Beypazarı 29 32 
:Seaaılar: 1 30 • 4 - 6 30 - 9- Cumartesi ve pazar güaleri ı Yabınabat 27 50 31 
ı 1 lde baılar. Herrlln ilk• matine ucuz ıeaaı.. ı 2 -Bu fiatl~r 10/1 t1ı9'1 

taribiaden itibaren mericlif• 

i Tayyare Sinemasında I6~'46f 0
,--

: 1 Bıyık progıam T&rkçe ıazıa ı San'at OkulO 
!VATAN FEDAiSi (Rlohard Dlks)f Mezunları 
t 2-Franıız p a.ıpa K ~ Ailat11casına anldlrecek ı Mlbıbaka ile ..... t 'Ok ... 
ı ca ıözlü 1"t derecede neş'e muıiki.Şeaı 1 1 k D 1 t ...a : -·'' .. an a ınara •• e a••.,-
ı 1abueler dolu Franuz vodvili. Oyaıyanlar: lıeae de ZiJbayt ları atletlerinde •• tfm•••ll-
ı ve Rene Leferve .. CbHpin. Matineler: Paprika: 2 S 8J ferleri• de dolıaa lcr_...,lf 
ı -.v. Fedaisi: 3,30 ,,30 9,30 Cumarteıi, pııı:ar rDnleri ilive ı çahıbrılauit llaber ala•IDlf· 
ı ıeaa11 12,30 tla 1 br. 
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Defterdalıiından : 
Muhammen Bedeli 

Ura Kr. 
!'-raltıt ç•uııil l&ıslarıpu hanı alt kat 1150 00 
-..50 metre M. 27-36 tajlı •ai••a 
1Ct1raçay 1545 iaci ballçeli aokak 1371 20 00 
•dı 15 par1el 69 metre marabbaı 8 tajh 

""· ~tııntpy 1544 lacı lldaci aepetçi ıokak 21 00 
S 3'tl ada 11 par1el 90 metre •arabbaı 
2 tajb arsa 
~llraçay 1547 iad mektep arkaaı ıokak 24 00 

6 
375 ada 6 par1el 17.25 metre murabbaı 
tajla .,.. 

~•açay 1550 iaci A)'dıa demiryola ao. 20 00 
&?g ada 4 paıael 3S metre m. 17 -1 ta jh ..... 
~ça' 1544 lacl ikinci ı~petçl ıoliak 20 00 
,~2 ada 8 par1I 62 metre marabbaı 16 
'41;..., •• 
S ••al karataı Halil Rifat •• ildacl dar 121 40 
:-1ı 649 ada 19 parael 607.SO m2. 329/ 

5 ••marala araa. 
2 lacı kanatl• lalllaaae caılcl•i 779 30 00 
'"• a parael 9'.75 m2. 109 kapı aa· 
...,.bar• 

C'-lyah • mlltecabl bantepe 874 acla 425 -00 
2s ,.,... 512.20 ••lr• m. bila ••marala ...... 
aı..-.. enerl1• .. kak 689 ada 16 par• 20 00 
: 97 metre ••aW.ı 103· 115 eıkl N.b .... 
'-ı ... ae eMeriye ••ak 619 acla 14 par· 40 00 
aı..,._ 1'4J58 •etre .. rabltaı 103 eıki aa-
~lı ana. 

ı lacı karatq e•••riye ıalıalı '47ı p1r- 199 80 
"' "6; •U. mmabbaı 14· 16 eıki aa· 
'-•b ., .... 
~d kara•ti•• 2JO lıtlkbal ıolrak 1751 40 40 
L 8 parHI 116 .. tre murabbaı 7-1 
.. ; ar ... 

~h tramftm caddeıl 862 ada 57 5950 OG 
"'9 561.50 mehe mDrab"8ı 89'l aa•a· 
Q •• lalld•kl aru 
1•elyalı tram••J cadd .. i 962 ada S9 4020 00 
~ .. ı 57!.SO metre marabbaı 896 aamı· 
... a.ılailcleki araa 

~lyala tram••J cadcleıi 962 ada 58 4000 IO 
9'L~I 570 metre muabbaı 894 aamarah 
~lcleld ar1a 

"'-•• ••P• laeleıt 96 00 
eyıafl yazdı r•yrl mealrale mYalia peıin para 
., ••• •e bir parça r•1ri meakalln de bir ··-

tı ... 8-11-941 tarihinden itibaren 16 r•n mlddet
)ect,,. koaalmattm. 

, :4-11-941 tarlhiae mlaadif çarıamlta rl•I aaat 
S-~ •llpleria mabammea bedelleri lzeri•dea y&zcle 

temi•at akçeli yahrarak ye•ml meak6rda Milll 
il& lrl&jlade• mlte .. klril Aht komiayeaa•a mira-

• ol•aar. 4662 

11111 1111111 ıarıı ııınızcı, .. 
ltiiçük Mükilemeler .. 

l'ta9er 
~ :~• ' 
.·"CI ••••• Trıre. 
~ llaei•e Saebea ~., . 
' sı. mir elaea. 

Ham mal 
Bir laammala ilatlyaeım var. 
E11alanm baracla-.:ır. 
L&tfıa ba•a bir bammal ça· 
;uıaıa. 

El çaataaaaı keadim tıııya ~ 
bilirim. 
Şemaiyemi kaybettim. 

Ba be•İm ı•mıiyem deiil. 

s •• c1a11 lauara .. , ..... 

tWILllN •Ilı - 11 2lacl T..na ıNI 

Ekmdır, satışı Fazla kir için:ii{;.b-;;;;~;i;;.1 
tanzim lşatıştan imtina f Kahramanı 1 
e~!~~~k ede~-~~~alar i SOBUTA y f 

Ankara H&•-A t A """ ı t b 1 F ' ... '- L- ı-54- Ya•aa:H. O. T. ı 
- 11 ume a- · ı an u - ıat mir•••-. ........................ .. 

kara. lıt•abul •e lzmir gibi , bürÖİuna m&htelif .ı ilatıklr Ah•li Cenriala ba dejl· 
btıyiik tehirlerde ekmek aa- ıikiyetleri yapılmıthr. Ban·r ılklijiae ıııtı. Alimlere lh· 
tıpnı tanzim için bazı yeni . ,.~,.,. ... da • satııtlİa- imti~a aanlar datııtırdı, faliir ltal· 
kararlara varmak mak1adile birinci pliada gelmektedir. ihtlyaçlaraaı aortla. aYaçlar 
tetkiklere b•ılamııtur. .Bazı ma;aza , ııhipleri ide dola altın Yerdi. ea,ık ca-

Ba tehirlerde her eYde piyaaadaa maJlar1 toplayarak miia imamını h11aaraaa ka· 
kaç kiti olduia ve bunların fiatlan ylkseltmeskte •e aon·I bul etti ve oaa ıu ılzlerl 
meııuliyetleri. yaai memur, ra ba mallara azar'azar ıizli ıöyledi: 
i~çi ve çiftçi oldukları tea· [depolaraadan m•i•aalara ta-• - Şehrinizin ea bljlk 
bıt edilecek, ekmek tevziatı şıyarak:aatmakta ~•:kontrol ve dinde: aalilliyettar lllm-
bn cetvellere ıöre taazim neticeaiade yakalannı;;n: lerlle iör&ımeie ye=mlall· 
oJanacakt11. bir kaç top malları oldağa · maahk dinini temel nokta· 

----- na ıöyliyerek •ataıtaa imtina~ larıaı Ye itikatlarıaı a•lama-
: suçuy.!... •!:_ e~•!!_ .~İ_!-'.!kil:[ :;a reldim Yaran b&ylM ca

de · cesalandmlmalara t için i mi da bir c•mide bir h•1•t 
m8ıait bir aamaa haıarlamak· lhaz.,Jaaın. kndllerile mllll· · 

Edebiyat 
Dersleri 

Oamanlacadan alikalara 
keailmiı ıurette yetiılirilen 
çocaklaramıa. eclebi1at dera
leriade. keadileriae "tahlil 
edin" diye Yerilea di•aa 
edebiyata almaaelerile ana 
babalarına baı Tarayorlar. 
içlerinde 1akaaı açılmadık 
arabi •e fariai~tetabaa iaafat 
balamaııadan ıarfınaaar. 
Ayetlere, hldialere. ıark 
eibaaıaıa kellmı kibanaa 
telmihler, kıaayeler dola 
olan ba aaar. eald nesilden 
bile ancak parmakla ~ı6ıt•· 
rilen m&tehHıııların kavra· 
yabilecelderi bir Hititce' 
Etice, Aıurice. Keldaaice 
baliae r•lmitti. Gelmemiııe 
bile. ••latlar1mu balrımıattan 
bunlara pek yalılaımııtır. 

Mekteplerde edebiyat ted
riıiai kök&aden değittirmek 
liizumu bi11ediliyor.t(akıam) -

tadırlar. {maalık ı-kaidelerl hakkıacla 
Fiat ; müraka\,e. teıkilib görlıeceiim ... 

bu ıekilde ibbar edilmiı b& -- Eıteai ıün~~caml. Balaara-
yik bir maiaza hakkında! imni•n biyiik ilimlerile]tlol-
t.bkikat yapmaktadu. '!da. içeriıi papat,a tarlau 

lıtiklil caddeıinde Nttı fibi b&mbijaa olmatta. C..· 
yapa• "bu:mağauma baza friı baa maiyeti erU.IJI• 
liikı ·q,ayaba tekilde·· pek ramie fİrcli. kHdialae mlml• 
fabiı fiatle ~ aattajı~ anlaıal· r•pta bir yer liaaırlalDlflar-
mııtır. dı. oraya otartla.llJ.. ihl fW 
Mabmutpaıada bir baıka olda: 

maaifatura imataauınıa da - içinizden ıeçıcejiall 
kllliyctli miktarda utar, t81· bir zat liarııma s•lal• " 
benci •• •İre kamaı ıakla- baaa iallmi1et llakkıa•ald 
dıia ihbar edilmittlr. Ba laa· fikirlerini ıöyleıia. 
ıuata tetkikle yapılmakta· Derhal ıebria atlan• 
dsr. ayırdılar. Kadı Cea,W. lsmı-

--o--
Kazaen 
Vıaralamak q l 

1111nda •aziyet aldı. Dialml
bia iılim haklaada Wr kne 
feran verdi. 

Cengiz •• maiJ•t erkim 
onu dikkatle diDledilır.Hep· 
siain U,ranhklan ,a.lerı.
dea Ya ta.ırlarıadaa ....... 
yor da. 

Bayrakh trea me•kiiade 
çalııan Abdullah oğla Meb· 
m9t Mercan: çaıııtıia "yarma 
iıleriade toprak çekerken 

Sarhoşluk yarmaaıa yıkılmaıile altında 
lkiçeımelik caddeıiade kalmıı v• yetiı•• ameleler .. 

Cı•ri• lıonferau Wttlkt• 
aonra kadıya ı• a .. ta .. M 
ıualleri teYcib etti: 

Malrıat otlu Mehmet adın· tarafından kutaralmıı •e~ko· 
daki ıabıa aarhoı olduğu landan ve vücadandaa yara· 
halde otobia dahilinde bağı· tlandıiaadanL baataneye ) kal· 
rap Piırarak ıaretiyle reza. dmlmıt •e~bldiaeain Jbir ka-
let çıkardıjıbdaa yakalan- zadaa ibaret olcluiu anla11l· 
mııtar. ~ mııtar. 

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

lzmir Gümrükleri Bas Mü-
dürlüiünden : 

Lira Kilo adet Tesbit No. 

Ceagiz-Obeltle ltaaa la· 
saca ceYap Yer: ....... 
•e mlıltlmtiehk .~? 

Kadı -MtialliDaalar IMll• 
lak hikim olan •• bir eti 
bulanmayan Wla Taanaıa 
yarattı;. kallardır. Aecall 
bitin ibadttler bir olaa ita 
Tanrıya yapdır. 

20 koraometre cep •••ti o 5 43 

Ce•gia-Be• de iliyle Wr 
T •nrı illerim n ba Taua,. 
taparım. 

40 köhne demir çabuk 980 10 49 
Yakarıda yazıla •fya ile levazım ve aataı aeniai illa tab

ta1ıada c iaıi ve mftfrcdatları •yn ayrı göıterilea diier aa • 
hipıiz e11alar 20· 11-941 p ~rtembe giiali ıaa.t 10 da Hbt• 
başlanarak Hat 16 Y• kadar devam ıdileceii aahı niha· 
yetleaemediği .takdirde ferda11 cuma rüal de sataı yapı
lacağından talıp olanların lnyı.ııetlerinia ylzde 7. 7 niıbetia
de pey akçeleriai baımlidllriyet vezaeıine yabrmalar1, ya
tırmıyanlana mlzayedeye i ştirak ettirilmiyeeeklerl illa 

Kaclı - Hazreti ilahım· 
met T amıaıa elçiıldir. ••lr· 
leriai •• tealtilalal •• •a
aıtHiyle kullarına teilllt 
eder. 

Cengiz-Buda d,.tra. ka
bul ediyorum •• iaaaıyona. 

- De•amı war -

oluaar. 4593 Kıt geldi. Binlerce çocak 

ı Blytik fedakirlılıi:fa c.,lbine muvaffak olduğum ı gözleriai aiıden relecekyar-
ı MATMAZEL L•ı•IDARESINDE ı dıma çe•irmiıtir. 
ı 1 1 ı Çocuk esirgeme 
ı D ı Kuruma Genel merkell 
ı c aganı ve Peto Macar Caz Orkeatra11 ı _. 
i f 8vkalldB ıantiz DORA LUIOVSll i Dr • Fahri Jpi 
ı Builnden itibart a her akıam ı b mlr Memleket butae•I 

ı 
1 

RoDtk .. •lhMMm 

DENiZ G ft'·ZJNOSUNDA ı Ror tkea • e !le~trlk t .. a.tal 1 .l'"a 1 fıtpıbr. lldael a.ya.. S.lsalr 
" th 1'1 ... *'0iı. a.a 
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Alman 2azete
cileri Ankara
da Ebedi Şefe 
çelenk koydu 
,.. ._.__:') __ 

Aakara (a.a)-Alman ha
rlci1e nazırhiı bHıa daireıi 
reiai orta elçi Dr. Şimitin 
· baıka•lıiında Alman bHıa 
la•Jeti buı&a Anadolu ekı
preıile ıebrimize ıelmiı Ye 
ıarda Alma• b&yiik ~lçiıi 
Foa Papen ile matbuat U. 
midir& Selim Serper ve ha
riciye •ekilliii iıtihbarat da
iresi reiıi Celil Oımaa 

Abacıo;lu tarafından karıı
laamııtır. 

Dr. Şmit, ıeliıterini mlte
taakip, blyllk elçi fon Pa
peale birlikte hariciye •ekili 
Şllul Saracojluya Ye hari
dJ• •akilliii amami kitibi 
Namaa Menemenciojlana 
makamlarında ziyaret etmiı· 
lardlr. 

Almad baun heyeti iiile· 
daa ıoara Ebedi Şef Atatlr· 
ki• maYakkat kabrini zlya
nt etmlt •• bir çelenk ko· 
1arak Ebedi Şefin hazarla
nada efilmiılerdir. 

ZiYAFET 
Aakara ( a.a. ) - Alma• 

lalJlk el~ıl F oa Papa• •• 
raffblin tarafladan ba ak
tak Almaa b&ylk elçilijinde 
lae1at ıerefine bir ıüware ve
rilmiftir. 

Sharede Baı•ekil •ekili 
•• HarlclJ• Vekili Ş&krl 
Sarıcotla ile hariciye Uma
•I kltibl Nama• Menemen· 

. eiotla •• hariciye •eklletl er· 
•ıalyle bir ln11m b8ytUlk •• 
erta alçiı-r, matbuat U. mi· 
tllrl, Aaadola a janıı amam 

midir& Muvaffak Menemen
ci otla •• Yerli Ye ecnebi 
Ajau •• baıın m8meuileri 
llaaır bulaa111aşlard1r. -1 Bir lngiliz va
paru bahrıldı 

Berlia (a.a) - Alma baı 
kamaadaabjıaıa tebliii: 
Blylk Britanya etrafındaki 

deaialercle ıa•aı tayyareleri. 
miı d&a bir küç61ı ticaret 
s•miıiai babamıılar ve orta 
blylkl&kte b&y&k bir ıilebi 
tam iıabet edea bombalarla 
aedelenmiıtir. ---o--

General Sigors 
ki teftişlerde 

Kalıire (a.a) - Polonya 
baıvekili ıeaeral Sigorski 
Tobraka ziyaret etmiı. ba
radald Polonya kıtalarını 
•• diier kıtalar1 teftiı et
mlftlr. 

FOTO LA.LE 
Ea iyi, •• ucaı •• ea 

• .. aatklraae itler 
J .. etpaıa h•loarıntla No. 84 

Almanlar ya 
ileri ya geri 

gidecek 
---·---

Londra, (a.a) - Ruıyada 
aıkeri durum nazik bir 
d~raklama Hfh111aa girmİt· 
tir. Ruı tebliğleri ıibi Alman 
tablijleri de banu teyit edi
yor. Almanlar ofduldarı yer
de kalamazlar. Ya ilerlemek 
ya reri çekilmek mecburi
yetiadedirler. Almaalar1n 
kııın ıiddeti beaabiyle açıkta 
barınmalarına ela imkan yok
tur. Almanlar buıla rlıiar
lara maraı kalarak d6vlt· 
mektedirler. Tayyareleria 
bombardımanı korkuıile 

lurarilhlarda ateı yakıla

mıyor. Almanlar netice111 
bir oyunda iarar etmek 
teblikHiai ıaıe alamıyacak
larıııı arbk kendileri de 
itiraf etmektedirler. 

FINLANDIY ADAKI 
ALMANLARDA HAS

TALIK 
Loadra,(a.a) - Petıamo 

•e Murmanık bolgeai Alman 
kawvetleri baı~umaadaaı 

Almaa aıkerleri araııada 
Laproka denilea haıaıi bir 
haıtaJıiı• ıala-ım halinde 
hlklm ılirdlilnl bildirmlı· 
tir. Bu bölreele laarbedea
lerin iiçte biriaia tamamiyle 
iıe yuamaz bir hale selme
meai içia cenuba r6aderU
.neleri mecburiyeti Yard1r. 

o 

(llLllN illi) 

• Ruslardan alınan gırlar Askeri vaziyet Milli Sef ~ 
llıaagadaa 11 idari -B•ıt•••f• ı :ci ~•hifede - Zo•r••d:;;-l::J -}ı 

OIUl1Clk7 ROSTOFDA cümhur Milli Şe! h~k ..,....1
.,. 

• Ceaupta da bazı inkiıaf- alla&a Zonruld•l1 il 
Berlia (a.a) - Siyaai mah- lar haber verilmektedir. retleri olaa 8 iaci 111. tft· 

fillerden bu akıam ıaute· Ôaemli bir kayaaia göre bayramı teaid edilllif 
cilere bildirildijine göre do- Roıtof mliıtahkem mevkii ae te1adif eden .,..... 
iada iıral edilen topraklar de ıimal .,. doiudan kuıa- bayram olarak ittllll' 
için ibdaı olaaan Alman tılmaia bıılanmııtır, mittir. 
fevkalide komi1eılijia vazi· KERÇTE 
feleri tamamiyle yani ve ta· Kerç ıehriade Ruılar ve 
rihi bir kıymeti haizdir. Ba Almanlar timdi ıokak muha-
rada iıaret edildiiine göre reheleri yapmaktadırlar. 
bili yaııyan bit&• hayallere Aceba AlmaDlar der bal Kerç 
meydan okuyuak harabeler berzahını geçmek iıtiyecek· 
Dzeriae yeai bir bayatın IH" midir? Geniıliıi ancak 
e1a1la11 atılmak mevzauba-
hiıtir. 5 kilometre olaa Kerç boi•· 

zını ıeçmek içln Almanlaraa 
Bu çenelerde Bolıe•ikler

deD kurtuluı emri vardır. 
Berliain ayai siyasi mabfıJle-
rinde beyaa edlldiiine ıöre 
Naıi Almanya bu vazifenin 
b&ylklBiiai tama mile m&d · 
riktir. 

Giı idde olduiu &"İDİ para
ı&tçlller kullanmalar1 mubte

-·· ~ -
Japon Baı ._IAI 

linin nuP ... 
etrafı od~ 

Londr•, (a.a.) _.. -t 
baıvekili Tojeainl~!;
JiıiDde dla irad ettıı· 
umuıniyet itibariJI• ,, .... ···-~ 

Hyılma1Ltad1r. Amc•~ 
kil Jıpoayaaın Aıy• _,
rumuaua aaıara ah• 
reklijiai blldirmiıtlf· _. ___ 

General T oıe A 
Karaıuaaa iltihakı 111 
laaaa 16rltmelerl•.~ 
miyecejiai ılylem....-

- # 

Bu fevkallde komiserliiia 
merkezinin Beıliade elacaiı 
öireailmiıtir. BerJia Hlihi
yetli mahfillerinin Hndıiına 
aazaraa dojada yeni Alman 
fe•kalide komiaerliklerinia 
ihda11aı beklemek ıerektir. 

meldir; f•kat Tarmaa denilen 
Ker,çin karıı tarafını Ruılar 
m&hım kuYvetlerle tak•i1e 
etmiılerdir. Bu aebeple Al
man lana derhal Tarmana 
•tlama teıebbieleri · pek 
muhtemel sıörillmemektedir. 
Eter tahmin billfıaa Almaa
larca bir harekete derhal 
ba1laa1r1a muvaffak olmak Lİ tvİnof dl' 
ihtimalinin zayıf oldata 
ıimdidea ıöyleailir. Bindiği ----o---

lstanbulda ge
ne ekmek 

JAPONYA ÇlN iLE 
BıRLEşEcEKMış Tayyare 

Jıpon hariciye naıırına Tahran ( a.a ) -: ~ 
ıöre, Jıpoaya Çin Milli lıl- deki larlliı mat9'P'.. 

Kerç limanı sıkıntısı 
kômeti ile it birlifi yapmak d8n fD beyaaatta 
niyetindedir. ISandan, Japon- tar: 

h • k• lıtaabul - Şebrimiıdeki ve şe rı ı- fuınlar önlinda bugün de iı-. ı• d ? dibam gör&lmiiıtlir. Fuıalara 
mın e JD e İhtiyaçtan çok UD Yerİİdİğİ 
Loadra, (a.a.) - Her ae halde böyle ııkıntıh yaıiyet-

kadar .. Alm•nlann K1rımda ler haıulo ıetmeai, b12:1 kim-
Kerçi aldıkları Londrada te- aelerin fazla ekmek almala-
yid edilmiııe ele Almanlar raadaa m&tevtHit oldai111 6y· 
Kerç botaıında çok yakıa lenmektdir. 

Dijer taraftan, ber evin 
bulundukları bilindiği cibet- ilıtiyacı olan ekme miktanai 
le bu haberin doğru olabile- hakiki ıurette teabit etmek 
ceji beyaa edilmektedir. için bazırlaaan fiılerin evle-

Cepheain diier muhtelif re dağatalmasına yarın veya 
kııımları boyunca kanpk öblr gla baılanacaktır. 
maharebeltır olmaktadır. Her 
iki tarafta karıa h6camlar 
yapllıyoraa da taraflardan 
hiç biri lehine hiıaedilir ara-
zi kazancı hakkında Lond· 
raya mal6mat gelmemiıtir. 

Leningrad tamamiyle cev-
rilmiı dejildir ve Raıyanın 
diğer kııımları temaı halin
dedir. 

-----
ınailiz ıı Yunan 

konıoıosıarınıı 
zıuırıtıırı 

lariliz general koaıoloıu 
d&a valiyi ziyaret eylemiı, 
vali de iadei ziyarette bulua
maıtar. 

Yunan ko•ıoloıu da va
liyi ziyaret etmiıtir. 

• = 
Asri Sinemada 
TOrkçe sözlO ıa 11111. 

siz şarkılarla sosıo 
ızmirda ilk dala 

SiHIRLi YÜZÜK 
Bir (haftadan beri Aıri 

ıiaemasında şimdiye kadar 
s.,örllmemiı haıılat rekoruna 
kıran ve lzmirde eıine teıa
düf edilmeyen muaızam filim 
ıihirli ylıüll,halktaa görülea 
ragbet Dzerine bir hafta 
daha gösterilecektir. 

Ayrıca (ıeytaaı ıaa) ve 
para beraber gitmez namın-i 
da iki yeni filim illwe edil
miıtir. 
Mutlaka fıraatı kaçırmama
nızı tavsiye ederiz. 

yanıli Nankiade kurduğu_ bl- Klibiıtftea kalk•' 
kômetin_ kaıdedildiiiai an· Jrede So•yetleria 1»11-
lamak laıımdır. • , Litfinof ve Raıya111ı• 
ÇAN-KAY-ŞEK HÜKUMETi 1 kan ıefir ve maiyeti,,& 
BiR ÇETE HOKOMETI İMiŞ t K&bi1eften bara1•; 

Çan-Kay-Şek hllldimeti bir m&ıklil ıaatle~lıeçlr1,_. çete hükumetidir ve Çan- va ber tarafta çok d,-
Kay·Şeke boyua eğdirmek Hazer denizi ıı.ırl• 
için Japonya aıkerl hareki- çerken fntına bıl• ... 
ta devam edecektir. ediyordu. Ancak frv 
RUSYA iLE DOST OLA- raklarına vardıtu111• 

CAKMIŞ fnbaa diamiı bol•' 
Jıpoa hariciye nazın, Ja· Burada Sovyet pi 

ponyanıa Alman - Ruı har- maharetini övmek · 
biae rağmen Ruıya ile iyi 
m&aaaebetlere devam etmek 
fikrinde olduğuna da söyle-
mittir. Bu da Ruı maka••· 
metinin biiıb8tln kırdmadı-
iını 161termektedir. 
JAPONYANIN ÜÇ SEBEBi 

Jıpoa hariciye nazırı aat
kuada Birletik Amerika ile 
jıponya araııadaki müaaae
betleria gittikçe k6t81eımek· 
te olduioau ıöylemiı ve bu· 
nu Bç aebebe atfetmfıtir. 
Naz1r her &ç aebeptea de 
acı acı tiklyettea ıoara Jı
ponyaaın keneli meafaatleri
ai korumak içia her feda
kirbfl g6ıe alacaflaı da ıly· 
lemiıtir. Giriliyor ki ba au· 
takta yeai bir ıey yoktar. 

Baıvekilia aatkuacla dik
kate dejer ıey, Amerika ıa
rüımelerinden babaedilmiı 
olmasıdar. 

Anlaıalıyor ki J•P"'a 
de hareket aerbeıti• 
•e V aıinıtoa m&s•" 

dl'' nin ea111 da banlar 
INGIL TERE VE A~ 

ÇiNi F!D A El>P 
lngiliz ve Amerik•11 

mahfillerine iöre bO 
kereler iki aebep clo 
bir neticeye var•;.1,ı E••ell, Amerika V 

etmek iıtemiyor. ı 

PARISTEKI BRON o' 
LAR YIKILI~ 

Pariıtea relen bit~ 
r&re Hnat bak1111ı• 
yiik bir deteri oloı•Y'~ 
anıtlar ydınlacalr, .:'., 
ve daha fa1dah d•• 
de kallaınlacakhr. s; 
mucihince gelecek il ... 
de Pariıte 90 brO 
yıkılacaktır. 

Milli · niyan20 bilet1erinizi ( Saıdıt ) IU .. •lnde11 ahısıı.. Çorakkapı Polia llukezl 
karı11a llıle, 164 Hasa• Tıt.lıa•l• OfılDER lalefoaı 


