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A 1 BAASINDA BASIL 
AYISI (100) P·Am .... 

tVeygand n me- Son D kika Bulgar Başve· Yunanistancla 
Riliz er hare·1sajı arkadaşla- Eden • t kilinin mühim açlık kur· 
~~t~~iler rın_~.!~daı kund~e:~r; ·· bey~~tı ban!arı 
l'riliıler Libyada yaptık- Viıi ( a.a ) - Tekalide SO••y edı• 

-
1•rı oldukça tiddetli bir sevkedilen reaeral Veyi•Dd 
''-ı hareketi biHilo cihın Afrikadalc! Yalilere YO ordu 
b••t ve aiyul mabfille· lcumaadaalarına toka8d çe· 

b&ylik bir alika •e kilmui dolayulylo bir ved 
lllly tJe babia meYIUU meHjl aaodeımittir. 

~ t 'e olma ta de•am et· Meaajıoda Fıaıı anın ıefi 
~\edir. mareıal Petene 1adakatıtıı 

Jllia m ı jı ile Avım bildirmekt onl rdao Frau-
'••ın a bu buıuata vu- 11yı yftkıeltec k ıekild ça· 
1
• beyan h mcı Jeıi· hşmılaf'lnı i temıştir. 

~iddıy t ve b mmiy ti· V Yi'•od meı jı ı yaıasın 
bırüı ttlrmiy k fıd1r. Frarısa ibare iyi bitarmiıtir. 
il Afıi ada 1 rı is ka· Vcy2and Bu ıchriadekı ••i-t: bava kunetlerİDİD Jasuı• ritmııti . Orada harp 

1•rı bu hDcnm, bıç ten enel yazmıia bııladıtı 
•iı, en çok & Gmla çar· bataratıuı tamamı!facaktır. 
'• en kırıcı ve eıicl 

"-lıra karıı a&ill• re· 
1
Sovyct Rusyayı ıevin· 
ttlr. Eı .. en Stalin ve 
•ılıu ke dıJuine bil· 
bir yardım hiımet •e 

~ ıııa temin edtcek b6y· 
la&cumu çoktan bek· 
• lıatt talep ediyor· 
lnıilia Baıve"ihoıa, 
te ltal7anlarıo ıafıl 

1~lan bak~ulda öyJc· 

"ı1 re b ili a ba 
'-ıiy•n taarıuıa•D bir 
1•tif deler elde odıl· 
'-lı:nkiin olabıltcel&tir. 

il ve ltalyan teblii 
l&re timali Afıikad 

' ~Q 1 fİlİS baalUDID• 
tlııd edilen faydalar 

'ct'ı ~ 1 er:nemittir. 
'' 

11•uıta lu kiki bir fi 
'lb&talea edinebilmek 
\ '•keri barckiho bi· 
~' terakki ve iolsiı•· 
ltrııek mecburiyetin· 

~, '1u1ıakk-.k olan bir 
tt, hir hayli ıaman 
~dı ta , her türlü ai· 
'tp malzemesini ıon 

lbbbarebe •ıul ve ib· 
1111

' uydurduktan ıon· 
ttPbede parlak bir 
~1Yet kaıaamak la· 

\ Çiıa hem aaketl • • 
•lyaıt ltir ıararettir. 

Sırrı Sanlı 

---.. --
Amerika Vişi 
ile mü ase beti 
kesecekm·ş 

----
v.,İoitOD, (•.• ) - Ge e-

... ı V yıandın Yaı.ıfcd 
uzakl•thrılmaıı ftıerioe dio 
b y•natt buluna hariciy 
mihteoarı Sumoer Vela be· 
yaaath bulu•H• dcmİf· 
tir ki: 

Bu •asiyet knfı ı da Ame· 
ıika blbtmeti Viıi ile olan 
mloaacbetlerioi tekrar baı· 
ta bı111 sılıdea g~çirmek 
keruıodadır. 

Amerikanın kuvntli bir 
ihtimal gire Vişi il ola 
iy at miioa1eb ti rl k ıc· 

cektir. 
,__,_ .. __ 

Geceki Sovyet 
Tebliğı 

Moıkova ( .a) - DBa mu· 
barebelcre büt011 cephe bo
yunca devam edilmiıtir. Mu· 
barebelnr Tula ve Vologo· 
landta bilb11ıa şiddetli ol· 
muıtur. 

----o---
• n · BaQve- Bir gemi battı 

l 'lS' Şıuıhay, ( . .) - J pon 
~ Qeyanatta uhil muhafaza ıemilerlndea 
1 } birisi içinde 200 den f aıla 

" undu Çinli yolcu olduğu halde 
1~ l('·•)- s.şveki i6• Yanıse nehrinin •iıında H· 

f ,0io d&a beyanatta rareoglı bir tekilde batmıı· 
f-' ~~. bükümettea iate· tn: --o--ı ~·••taa her ihtimal 

tırıanmak tiıere Noter .kanunu 
ıntidefaa11 içia 

teİİbi hildirmiıtir. 
b'llrı da Amerika· 
tdilea J poa ala· 
~ 'llllctuı 901aıilyoıı 

' Oldujuau ve J ı· 
~'••dan bloke celi· 
~~•11 alacaklanaın 

11•1a JIDdıa l~ı· 
ıa lttlilr•lftlr. 

Ankara - Noter kanun 
liyıh 11 da i y ni ı ılar 

ekseriy tle kabul olunmuı· 
tur. Yıpıla yeni bir tadill 
Nottrlerln ıayrl ıafi lratlı· 
rınıa muayyen t,ir ulıhetten 
faıla11n1D Noter yardım 11n 

dıklaneı yıpıh•111 11111 t••· 
_., tclll•lftlr. · 

--n--
Lo dra ( .a) - Amerika 

da tertip ed len dua a"iiaü 
mn alç\1 til hariciye naıuı 
Ed n •ı ğıdald outku irat 
etmiıtir: 

"Amerıka· J pon g6r&ıme· 
lr!ıi Paıifi ia bugii ün ve 
y rımn vaziyeti i alikadar 
etm kt dir .• 

HükO di::ı namın ıunu 
diy bilirim ki, biz bu aa 
rüşın 1 r doJayııiyle mem· 
aıunas. Ametika hllklmeti
no tam itim dımız vardır. O 
k dar ki b ı6rDfmt:Jerde 
t mııl edilme izi iıtemedi · 
ğimb: aibi iat ıyecetiı ele. 
Ş mdi bead n l.ibyada 

olup biteni r bı1kkında ma· 
10 nd iıteut:bi ır, beıa bun 
lar araıı dayım. 8 n de olup 
bitenioi bilm k iıterim. Sim 
di he kalpl rlmia aıkerle· 
rimizle ber b ir 8u kabıl 
• 1.iyetlerde onuımakt .. ~ı• 
uctieel ri dı iri 
olur. 

Milletlerde htirriyet •ıkı 
•6amemııtir. Gerek ltı•I 
lb daki memlek tlerde ve 

i r kse sair bö a'tl rde bur 
riyot ugrunda canlarını feda· 
ya kadar ıiden fedaklrhk· 
lara raıthyo uı. Berkeı hOr· 
riyet içinde yüzecek bir yeni 
dü yayı bekl~mektedir ve 
biz hunun için ç hııyoraı. -----
Libyadaki 
Taarruz 

Amerlkada memaunı
uet uuandırdı 

VııingtoD, (a.a.) -loıiliı 
orda(arı tarafındın Libyada 
bııhyan taarruz Amerikan 
m bfıllerindo fevkalide bf, 
tesir uyınd1rmııtır. BilhHıa 
Amerihaa ıon ıiıtem tay,. 
yare .., tankhmuın muhare
belerde yer alması ehem· 
miyt.tle nazara alınmaktadır. 

Nevyork Taymiı diyor ki: 
lagiliıler bo taırraılanada 
muvaffak olurlarsa artık 
ümit burunoodın reçmeden 
Akdeniıden doirudan doğ
ruya Ruslara yardım yapılı
bil cektir. 

--o----

Sofya,(•.a)-B•lrar ajaa
ıı bildiriyor : Kralın parle· 
mento açıf nutka üzerinde 
yapılan mlbakereleri• nihı
yetlenmul lzeria ba,•ekil 
Fi!ofaa builD mebu1an 
mechıiPde ıöyledlği autukta 
Tilr iyede• bahsed a k11· 
mı m tal ıudur : Dlaer 
dnletlerle mtl aHb tle-
ritniıden bahsetm ii Juı•m· 
ıus görüyorum. Ç&okl ba 
mfta ıebetler kHlın alJtka 
ile rerrğl kadar aydınlatıJ 
mıı bulunmakt•dır. Buıuala 
beraber ceaup •ota kom· 
ıuıııuz Tftrkiye ile mlaaı .. 
betimfı &serinde dur•alı 
iıtetim. Tirlıi1• ile al••· 
aebetleri mlı kıraha ••tka•· 
da baldı olarak belirtlrcliti 
sıbi •o• , .... ,... doıtluk 

maala cled •• 17 ıabat 1941 bey••···-· ., ... 1,.t1 i~·· 
de çok mlaalt bir tarıcla 
ioklıaf etmittir. BeJ••lmllel 
••ıiyetia iaki,.fa ile allkab 
olarak baıı malafıllerla ara• 
mnda ltim•t11zltk taratmak 
için yapbiı teıel:tblıler kati 
aarett• manffaklyetaisliji 
a;ramııtar. Bu mlaaıebet· 
lerimisia istikbalde ayni 
kaıtıhkh a"ll•en •• doıtlak 
sib11iyeti lçiade lnkiıafla 
de•am edeceiine elan kaaa· 
atimiıl daha ai1ade ka•••t
lendirmektedir. __ ..,. __ 

Amerika ıııı Hı ıo. 
nasıbatııı lısıuor mı 

---o----
Vatinftoa, (a.a.) - Blrle

ıik de•let!tr ltük6meti Fraa· 
HDID Almanya ile dalaı il• 

in bir itbirliilae dojra te• 
ma71il ettiiinl ıaıterir yeni 
emmareler dolayiıiyle bırle· 
tik devletler ile Viıi arıııa
dıkl ,mtlaasebetleri yeni bir 
tedkike tlbi tutmak mec· 
buriyetiade kıldığını Viıiye 
bildirmiıtir. 

lıtaalt•l-Y••••lataaa,.. 
•llecek maddeler ıltlr• .. 
ola• Kartalaı ••p•r• 11 ... 
nımure diS•mlıtlr. v.,_ 
yolda fartaaa7a tatuld.p ltla 
matad ıe1ir mlddetl mrsı 
mlrettebat komu,....._ 
Yuaı11lıtıada aılan .. tat• 
takları cilutl• fırb•• ke ... 
lerlain 11kınbya d ... 11 .. ı 
aeb p olmaıt•r. Kwl•I .. 
yapura Çaaakldeye ıel•• 
erıak lıtemiıtir. 

urbıluı ••parlle htaa· 
bala dlaelerdea Wrl.ıa Y .. 
ualıtu •••l1etl•• tlalr ..,. 
lecllklerl tok fecidir ... ... 
llata tir• Y_lda .. .. .................... ,. 
eUi,t, altmp 
Morada •• Slblt 
laalk altı •Jd•ll.t 
Jlal ılrmemlftlr. 

Sokaklar ........ 
teaekelerlal .,...,.... .. -. 
lıcek bir ı•J an•· .. ı ... 
Ynaalıtaa .. ,.... .... 

tir• ıın1etl kıl•••"9· 

Akdenizde ye. 
niden babnlaa 

gemiler 
• 

Loadra ( •·• ) - ••rlfe 
aıaırlıianı• teblllh 

Akdaalade cl .. ma• ...... 
yatına kufi de•lulb..,._ 
tarafında• mataffakıretH ,..a 
lıicnmlar yapalmıtfar. 5'51 
toailitolak Tampiko ...,_ 
ıaraı~ ıemW torplU ..... 
•• ciddi ltuan •tr•b ..... 
hr. Soaradaa ini P•lala 
denlıe ılmllcllll ........ 
tir. 

Orta bl1lkllkta •• _... 
ba dojra u .. 11,.. •tar ,.._ 
il bir Alm•• &apan ..... 
leamiı ••iki ldmaJ• ı•• 
ıine de torpil ablmıfbr. P.r
rol y&kll ola• Wr fllep .. 
top atetl1I• 1al11l .. 1br. 

HARP PANAROMASINDAN: 1 

J ponl ra 2öre 
Tokyo, (a.ı.) - Dom i 

ıjın ınıa ••rdiii malfımatı 
r&re Çi milli kunetlerinio 
129 tllmenl Japonlar tarafıD· 
dan imbı edllmlıtlr. JıpoDl .. r 
,... ...~..... ....... 1•k· 



(ilLilii liiı) 

r,f; G;;ç .... ~:; Ekmek mesele-
ı zın Hat i si yok, km kçi 

Şeh·r Haberle i---
' : 1 • ! ::::::!-32 -:::::::::: mese es r K rşıy 

danslı 
kada Sarhoşluk ve 

Bıçak teşhiri 
~ GJI! Nadire Seymenoğla - -

,!!"!!!"'~!!!!!!!~~--...,....,.~!'!!!'!!~ 

1 ıJS Nevi se 
' .Yİ olacaksı 
~ lbtiyar doktor büyük bir 
~ itle tele fol! a oşuyor. 

hberi seri bir hareketle 
ırııtarıaor, sonra okuyor: 
ı- Bakteriyolog Ye ıari 
ı•talıklar mlUelıas11sı dok· 

~~ S~mib "Ayrı, muayene
aeıi No: •.•• 

1 * . .. 
Neredeydin Salih. 

-Madam bir doktor tav-
ı• etti, ona t lefo ettim. 
ıai doktormuı. Avrupıdan 
tÇeD HBe relmif. 
- lımi ne S lib? 
- Semih Ayn sıalibı. 
Nevin ıararıyor, üıperiyor, 

~·· •llcadandak ikanının 
ı aoktarla toplandığını 

ediyor timdi. Bu ismi 
mtma;a çalaıtağı halde •m· 
ıadığı bir zamanda llarşı-

'11a çıkmaaı onu korkutuyor. 
• 
1:SOara koltuğunun altııııdan 
ereceyi çıkuıyor uzabyor 
ocaıuaa. Salih l:tey içinden 

ayor. 
- 38,5 seılai yükselterek: 

fi•e baatamııın Nevin? 
-Her zamankinden daha 

;ok. . 
- - Suı Nevin aen iyi 

Nacakıın. 
' !rteıl g&n öğleyin saat 1. 
Vapur Heybeli ada iskele· 
~lae yaaıııyor. Halk bir an 
}~••el inmtlk ~için acele edi

or. Ba gibllltftlii k labahğın 
çlade beyaz elbiseli i"Dİf 
keaarh hHır oapkaJı ulak 
!ıbaeıia çantHını ı i elinde 
taiıyan Samih bey hızlı hızlı 
'-lr&yerek ııyrıhyor. V yt til 
tlemir pumaklıkh bir evin 
lııBade duruyor. 

- Biraı sonra genç dok· 
tor ihtiyar doktoruo clioi 
ııkıyor. Sonra ikııi birden 
lıastaaın odHıaa giriyorlar. 
Salih ciblaliii açmak üzere 
7at•i• yaklaııyor. Genç 
doktor. 

- Uyındırmayıo efendim 
ralaat111 olmasınlar diyor. V 
pencerenin önünde duran 
koltaf a oturuyor ıol t., •. 
fıaa yattan h at ın yRloız 
arka1ını görebiliyor. S.lib 
bey anlatıyor: 

- Hl!p ann sini b h sını 
uyıklayor, onl rın h ıuetiylo 
yarı yarıya bitip tükeniyor. 
Fakat bir göonl cilve i en 
ıoauada bir iile faciuı bir 
ya•ayı mahvetmiı ve ızdı 11-

bıaı zavallı genç kadınıu 
ciieriae tutam tut m ıerp· 
miı diyor aöı.leıi ya 1 ı.ıyor 
adamıu. Genç do tor hafıf 
bir 16iliı reçirdikte sonra: 

- Arkadeı diyor ibtiyn 
.tolrtora. Bir rınnl cilv si •e 
oau takipeden bir ~atı ç&k· 
•••İ beni de t k b ııma 
J•tatıyor l»usl•. 

(Ar1ra11 •ar) 

1 tanbul - Gene s&ylüyo· 
ruz, daha ıöyliy c j'iz: 

Avrup nın yiyecek bakı

mından en bol harp içinde 
ıulh bıyab yaşıy o memle· 
ketinde bir ekmek meıeleai 
yoktur. Hiç bir zaman olma· 
dı, biç bir zaman olmıyacalr, · 
fakat: 

bir ekmekçi meaeleıi •ar
dır, Jstanbul bes bıaa ıık 

ıık bahsi geçecektir. 
Hnkümet lıtanbul ttbrine 

ihtiyacan yOıde 30 fa !asiyle 
u verdi, m mleketin •aıi· 
yeti mfisailtir, icabedene 
yüıde 60 fu:lasıDı da Yere· 
bilir. Fakat; 

Bu, rünüo ic p ettirdiği 
munıkkat bir tedbirdir, biz 
daha e sluıoı iatıyoıuz: 

1 - Ekmekçiler ıirketinl 
f esbetmeliyiı. 

2 - lataobul şehrinde ek· 
mek imalini ve aatııını inhi
ar olarak belediyeye Ter• 

meliyiz. 
Modrrn fabrikaların tul 

ıioe intizareo belt diye reiıi 
şahıeo mtfgul olmak ıartile 
bu iti timdi de yapadillriı, 

Is olay olay yilı 6tebiliriı. 
Yalnız Uakapanı v Cibali 

fabrikaları faaliyete ~etirl· 
llrıe tehir ıbtiyacuna dGrtte 

birini bu iki fabrikada te 
min ed biliriı, e palı tatu· 
lan fmnları açabiluir,ekmek 
yapmak ve ı tm k belediye· 
ye reçince k•piloacak otan 
ları kullanabiliriz. 

Derdin aebebini •ramıya 
v yazmıia lüıum yok, ilica 
meydandadır. - F. U. 

(Son Posta) ---

çay 
Karııv ka Halke•I ıoıyal 

yardım şubesi tarafından Jll
rın ıaat 20 den 23 e •kadar 
devam etmek üıere bir dan• 
la çay toplantısı "tertip edil· 
diii h•ber alıamııtır. 

---o--
Bıcak taşımak 

Çor kkapıda Gniler cad 
desinden gaçmekte olan Esat 
oğla Hasan ve Ali c ğlu İb· 
rahimin •aıiyetleriudcn f6p· 
be edilmiş ve üıerlerinia 

aranmHında birer bıçak ba 
lan ıak ahomış Ye hakların· 

da z11bıt varak .. ı yıpalmıı 
tır .• 

-n---= 

Ih tıkar 
Çorakkapı Aa fartalar 

cadd ıinde bakkal Şaban 
oğlu H .. ıan ve feriki B kir 
adındaki ıabular dDkkinl•
no• gelen mDşt rilere ruı 
fılit yerİllC fabiı fiıtla sat· 
tıklaıı babe.1 ahamıı •e tah 
kikata beılanmııtır. 

Tütünlerimizi 
k·m lacak 
Tütün piyaaaıı yirmi b f 

güne kadar açılacaktır. Ege 
nio bu yıl tütün miktarı 28 
milyon kilodur. M. hıul ne
fııtır, alıcı d ço~ tur Hü Ü 

met alac11ğı ırıbi Amerikarı• 
lar, Alma lar Ye y ni tcıek· 
kül edec~k f' ' kt:tlcr de tü 
tOo alac•kl rdır. Bulllarıab.o 
ve Yuaaniıt ndaa tiltün lft 
tüa alan fırm ter bu sene 
tütünü bi.ıdcn tedarık ede
cektir. 

---
Keçeciler l •metpaı• bul

varında, Seyit oğla Ramazan 
adındaki t•hıı Hıhoı oldu· 
iu halde Abmedin 2azino
ıuaa riderek taarruz ettiği 

Te buna mani olmak iıtiyea 
Hüıryioe de bıçak çektiii 
ıtkiyct edilmit ve ıuçlu ya· 
kalanarak hakkında meıbut 
suç zabıt vuakuı yapılmıf· 
tar •• __ .. __ 

Yaralamali 
Kt-Çt:ciler Yemit çaııııın· 

d b .. mmnl Musa oğlu Meh· 
met Ye Mchroet oğlu Mehmet 
mdıodaki kitiler ç 1 içmek 
meaeleıinden RidYan oilu 
R cebi çenkelle batından 

yaraladıkları •e h•klarında 

tutulan meıhat ıuç nbat 
varak .. iyle adliyeye teılim 

edilmitlerdir • 
§ Aoafaıtalar c ddeı nden 

ırçmr.kte olan Ahmet oilu 
ıof6r Sabri idııreıiadeki ote 

mobili Oıman oğlu Hiiıeyiae 
çarpuak koıuodan ve b ııa· 

dan yaralaamHına sebebiyet 
•erdiğinden yakalanmııtır. -----
Sarhoşluk 

Ço •kkapı fı.ı.r dahilinden 
r çrut:kte ot•n Celil oil• 
Krnu•ın sa hoı uk 1aikasi 
le bağırıp Çitiırrnak aurdile 
ıe.ı.let çıkardıflı ıö 6lerek 
yakalıanmıf ve bakkanda 
rnesbut suç zabıt 9araka11 
y•pılmıthr .. 

Devlet fidanlıkları fidan ~E HAM A~:~~·:;Mt·:·,e7!c:c,•ti~c.~~:i 
dağıtmıua ba~ladılar ~ •• Eı:n lie B oat.,o'ın meşhur romao1ı dan i tiblll!J ~cl~leo. ı 

. Y . :OLMLY N AŞKMerle Oberon WıJ bcrıog: 
. -~oku - ~ıraa~ Velul- c:, ..J L ureııce O ivıc:r ı 
bgınce mubtelaf bolg:!lerde •Rom 0 Juliett'e 0 zire olabilecek yegaoe eser, seneoio en : 
kurdu~a ~~vlet fid. n.hkları ibüyük ebedi we ı ~yem ut bir aık fılaıi Aıla u utulmıyacakı 
da !ct~ı~ırılen_ çeşıth meyve ımuazz m bir i beser. Bu film Bcyoğluada4bafta d imi bir ı 
nevıleunın d gıhlm ıı a b•ı- :muvaff kiyet kaıanmışhr. Sean lar: 1-3-7 9 da cumartesi ı 
1 nmıştır. ı p zar 1 lde bışl r Hergno ilk matine ucuz ıeanı : \ 

Vekillik ilgi 1 zira t mli· 
dürlüklerine ve v illere yap· t Si s oda Telefoot 
tığı bir tamimle bahçe ku- : y ar e 36- 46% 
racakl r.a İlt dikleri fid ı Bugün matinelerden itibaren çok z ngio proğram : 

:-1-VJm z euerlcril t ınamıo best k r ÇAIKOVVSKl'ninZ 
1 rı etilmesini bildirmiştir. ı Hay tı, eserleri • Aşkı ve kendisi gibi bir oabeıer olan : 

iUnudulmaz Bi alo Geces·i Bizd~ mal 
istiyo la 

Romany , Bağdad ve ı ir 
y ılerdeki fırm l r bizd n 
üıü v, incir, us m, fıDdılr, 

palamut, p lımut ribi ıeyler 
istiyorlı r. 

--

:Filminde göreceksiniz. Bu filim ayni zamanda tarihi Rus sa·ı 
ı nyl r101 balolarını ve hay tını sıösteren ıüper filmidir. ı 
: 2 o·· ıd·· o lngilizce ıöılü büy6k ı 
ı· · U en rm&Dıergüzeıt filmi. Koloaiı 
1hayatıada aervel peıiadc koııa innulatın meraklı macera·ı 
ı lannı göaterea eaterctan filim. Oyua Halleri: Öldüren ı 
ı Orman ı at 2·5· 8de Balo gecesi 3,30· 6,30· 9,30 da ı 

f YENi SiNEMAda i 
Tasarruf haftası ı Ay ooGARKE 2 

Ankar - 12 Birinci ·l· ; ıı 
t lsınirde ilk d< fa 

11u d 12 iı el t rruf •• 
y rli malı bıft 1 haıvekil ı KAÇIRIL ÇOCUK ı 
ve ili Saraçoilu tarafında• ı z 
Halkevinde a&yienecek bir ı M. U. Mtid1hltıtn TürKçe ı 

.ı 
11 
tlı ~ l •c • iCtır. ı-;_ ___ M_E_M_L_E_K_E_T_...;;J;...._U_R_N_A_L_ı __ _ -· 
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HiKAYE 

HIRSIZIN 
MAZERETi 

-10-
0 Akıamdan itibaren b••" 

de uyku kalmadı. •Belki bil 
lrııbk manto bu za•allıD .. 
ıakutuaa ıebep ~olacak dl· 
yordum. Ah param olıa el• 
ona bir manto hediye ed•· 
bilaem. -

Fakat bia tllrlll laeaıpll' 
yaptıiım, bia çareye btl 
•urduium halde ona blt1' 
bir .maoto almağa imkl' 
bulamıyor, çıldırıyordum ut· 
,.f edeyim ki timdi bu d•· 
ıiinceoia boı oldutuna ••· 
hyorum. 

ÇüokU •licadanun ve r• 
huouo bia bir ibtıyacı ol•• 
bir geoç kız bir m oto il• 
naaıl ıu<uttaa kurhrıhı? 9• 
sukut urari iae manto o•• 
belki anc•k bir luç ı•: 
reciktirlr, o kadar. f•k• 

1 •• tutaıaaz ki b• beyni ıa • 
mıı bir ihtiyar mualli~ ';:, 
nakhğıdır. Bu fikir Hbıt ' 
çi•i ııbi dimaiıma a•pt•01 

kaldı. 

Malake ue rciıi maın••'' 
ıeaioi keıtı: t.ı• 

- L JZllCDIUZ tafııllt• 
rakHaız iyi olur, dedi.. f' 

ihtiyar muallim t•ıirır 
bi oldu: ,,,. 

- Affedersiniz, dedi.; 
rede olduğuma ideta •; 
muştum. (lıtiyarlalr, o ~ 
bir ruinoda otıırayord,,, 
Y aoımdaki maaada bir d•" 
boı sız 11, c liindeki el• ti' 
ab11nıp yattığı maaa11ı• ı 
tü e oOı olhtil. debir•1;fi" 
dcdiğı n maotoy~ almalı 
ciizdanı ç..&mak iatedidl• 

- SON-,/ ,,. 
lımir S cıı Ticaret 

mu lu~undao: r't 
• 1·c• (P .. şel N bum) . 1 ,,r 

uuvaoıl lımirde yeınıf I' 
111ıoda 45 numarala ıP',tl' 
ıada toptan dahili tic•' ,,'I 
itt•g•l eden P41ıel N•~11,,,C 
itbu ticaret unvanı tıC ıt' 
kanunu huk1imleri11• t.~ 
ıicilin 4092 numar••10

' ,1' 
vt. teacil edildiil il~) 

t4!JU"' / nur. ~ .. 

·-sa-tııı-k -önd-Bll'"' 
Makinôsi r ,ı1 

FranHaın 41 mod• 1
1 
f 

her konforu haiz ıık ~~· ' 
bik PERMA markah 0~: 
tik ıiıtem OndtUuyoll 1~J 
nesi ayak 111uvarı, ~ f",I 
bıı yıkama ltgeaf, • 1 ~t' 
varı, diğer teferruat•1' 

likte Htah"tır. • ,.ft'' 
Adrea: BlthtCI i 

No. 34 
2

,,., / 
il 

------- t•~~ 
Cilt •e Zübre•i H•• 

Mfttehı111ıı 
DOKTOll J 

Salih Son"~ ..,,. 
lkla.. Beyl•r So . 



~ ... J 

lararlı bir 
• tına yet 
----o--

,,~~'·- ld aoul adli1 t,,, b11ıil11 ciddea 
~'r ciaıy t biditeıi 

111111 çikarmıılardır. 
•lı karbaıu 38 Y•f 
lllıGifdura tacirle 

ICıdılı büseyia adında 
r IW•oıf dura eıyaaı 
Ji '••re ıebrimiıe sıele 

111 bu,.da hemıerhi 
'" •e Beyoiluada bir 
'•da kapıcıhk J•P•D 

'rııı ad11fir olmuttur. 
' l:llıl almak ilıere ,,, 

~ 1•1011 Ye cebıade 
Jli P•ra buıuoaa büu-

~İ,4f· 
'P 1

' "•liıiı ilk ı ~oç 
.._ ~dı ıdt bir u~ud' 

~d 1fhrıldylo t•b•nC• 

~'«ııiiı ve ruadu ua 

," bır de koca oır t•f 
•taL , 

- ~ IJDI ap.rtm•DID 
'-1 katınd•kİ kuyuauua 

.~· kıdıh Hccuıo bir 
l}lk ıaybobctiod~u 

~'••o bır h~mıerasioio 
tt 111111 ılabuı liıeriuo 

"1ıı llaeyclaoa çıkuıbuı 
•r Ja~alaomıtlardır. 

,' 1'-çlırr oı itinf etmiı• 

~ lllahkôm
tın affı 
;• - Vuku balan 

~ •llketi•e a;rayan· 
,,~•tılmaaında fe•kal

•tleri gii• BlcıD bııı .. , 
el itan ceıalarıaın affı 

\i~' taaııa~etçe c cJaey• 
• •erilmiıtir. 
'--o--

etti 
t td•iu çoc:uiuo11 il 
'at'tebbth etmekte• 

't. D. Nacjye !)eotür 
tfıat teı•da devam • deb 
~•ı .nttıcelenmiıtır. 
•c:ıyeni• diiuya ya 

~Ot .. t ııırunu lıaıten 61-
••bıt olmadıtıadan 

'' l:r ·1 · • rar Yerı mııt11. 

Rus ı k yak 
orduları 1 

--o---
Londr ( ) Kıım 

fevk lide erkoa g lmeıi yli 
züaden Ruslar muharebeye 
kayak ordularını ıokmata 
hazırlanma tadular .. 

Kuıbiı fte bıva ıimdiyc 
kad r ont ıriade gö Olen 
e'1 soğuk bav dır. 1 ı ı:fıran 

alha düfmÜf ve Voli• h er 
zamankinden bir •J 6oc 
doom ğ• baolamııhr. 

Moskovcda bava Kuibi 
ı ftc i gıbidir. Y lnız oray 
Kuibit ft olduğu k•dar çok 
k r yağmamıştır. 

Muvakkat bükQm t mer · 
k ·zıoın doğusundaki ov lar
da 24 saatte bir metreye 

Y• kı ı kar Y•imııtır. 
F nlandıya ıeferıod Raı 

Juıa atdıklaıı derslerde ı bi 
ri de ayakla bir orduya 
malik olmak ihtiyacıdır. Ge
çen sene yü& binlerce asker 
:-yak ve azuo y&r0y6t ta· 
hmleri y•pmıf, askeri ve 
milli müsabakalar tertip edil

mııtır. 

ı~ıı ıporlara yapanlırın 
benil.z Almanlara kartı kul· 
laoılmamıt olmaları da ay· 
rıca kayde deier. Banlar 
baılamak üzere olan 1111 ıe 
feri i~in ihtiyaç olarak kal· 
mııt rdar. 

--.-ı-

Açlıktan 
•• 
Ol enler 

Sofya (•.a )- Ofi: 
Yuoaniltanda Yaziyet ıon 

derece-vahametini mubafaıa 
etmektedir. laıe maddeleri 
noksanı ıitride daha faıla 
bısaedihyo r . Haber alındı 
tına &öre, batyekil Çolak· 
oila, Atioa h•lkına bıtaben 
bır bey•ooame beırederek 
fakirlere yatdıaı edilmeaioi 

ısrarla idcmit. Yua•D mil• 
letioi kuıtl.rm•nın Y~iane 

yolu, t•lni fedakirhktan 
çekinmedeu birbirine yardım 
etmek olduiunu söylcımiıtir. 

Buaon Almanca uarın ınaııızca, .. 
ltüçük Mükilemeler .. 
'trıa•r laat iba verloren 

~ Oau bammal kayb tLi 
•••a ihıa bıkommen 

' S Sil on al.,l:iilirainiı ... 
tl.ıııael mnı .. a Sie auch abrebea 

Aaahtanaı da vermeniz Jiıımdır 
"'t•rı<'hreibeu Sie · 

' ~ Lfttfen imza ediniz 
t der Herr Bahnhof Vorateh r?. 

ft latuıyoa memura nerededir? 
.. ,.. sı. mic:b ıa iha 

"-t L&tfeo beni onu yınıa g6t6r6n8z 
lat• meta Sacboa eiotrar lasaen 

"'- S Eıyalanmı ·aydattirmck i tfyorum 
le ıle ?ertfchren iane? 

"- Onları ıiıorta ttirmek iıtiyor muıu uı 

'•• leta fnr dlı V erılcherunı b ıahlen? 
Slıorta iti• ~• hıli1• •tı:a ic •••~•r•m 

490 a 1 
e 

yemş 
--o--

lıt cbul- Milli koıunma 
dav laran b o ıtiye 2 
nci c zı1 mıh temeili y nideo 
bir çok ihti r davaıııoıa 
duru m1Sını yapmıştır. Bu 
daval r ıuıila •dı : 

1 disad ve ticar t müşa
viri Fazıl, Alemdarda Emia
sioau m balleeı de i evinİD 
kirası ı y w:s itmek i temiş, 
ibtik r suçu dau dliyeye 
vcrilm'ştir. Y o11pılau duruş!" 

m •• souun 11 suç s bit 
oluak faul 490 lir par 
ceı ıa m h 0.'11 edilmiştir. 

Sirkecide Nöb thane cad
desinde b kk f Emin Say r-

b y.ı.z peynir ihtakin yapmıı 
dJiyeye eril rek, du uş 

m ıı sonu d• 25 lira p ra 
cezHı vermesi ve 7 iÜn 

mllddctle dü kanının ı ddi 
karar altına ahomışhr. 
Tabmıı le ddesinde ıafi 

n obudu hiliı kahve diyo 
utan kuru k hvcci SUkyat 

30 lira para ceıHına mMh
kôm edilerek, 10 gOn mlid
detle tlükkannun ıeddine 
karar vcrilmiıtir. 

Demir boruları fihit fiatla 
utmak istiyeq Galıtada 
Naaıl ve Aıtin iıiml rinde 

iki hurdacı ya laıup, ad
liyeye verilmisl rdir. Aıliye 

2 nci ceıa mahkemesi her 

iki suçluyu da teYkif etmiı
tir. 

Ayakkabı liatiğlDde ihti
kiir y pıo Ç rııiçiode kll
vaf Nlnıhfa da ayni mıh 

k~meuin kararile teYkif olu
amuıllır. 

--,n.o---
lngiliz 
Ban notları 

Ankara - lngiliz hü~ 6 -
roetince tedavllileri meaedil· 
rniı bulunan muıyyen tertip
t ıd S ve 10 lterlinlik bank· 
notların memleketimb:dc ıü. 
!ümüne teıebb ı edildiii 
göıülmüş ve 6 1 yici ledbir· 
ler alınmışlar. 

--mm--
Döv k 

Ke5eciler H ma sok kt 
otaraa Osman oğlu Mehmet 

1ralın açık bulu an metresi 
Tevfik kızı 30 ya,ıod Sır

mayı dövdDğü den ya l n

mıı ve bakkınd m şhut suç 
ı bıt var kası y pılmışhr. 

21 21ac.I T eırl• rHr 
~ ----------

at e in 
Tevzii ışi 

:fı{ .. b-;;;;;.;i;~1 
--o,--

ht nbul - L tik " ao-
onlın şehird ki pera en

d ci tücc rlar mu tızam 
hır şekild te ıi e ilmeai 
için el n n. tedbirler g iı· 
letilmektedir .. 

Simdiye kad r yerli )istik 
im l den mühim bir fabri
k ile lışılmıı ve tevia
tın ea ide beri kııv•fhlda 
uğı~ıao ·imsclcre tevzii te· 
min edilmişti. D ğer fabri· 
k lann d bu kar r uya· 
ra satıv y•p al rı temin 
edilecektir. Zmı bugün 1 •· 
tik f brik luıodıın m l 1 n
J r piyasay 
ve yü de 17,5 olan pera en
de karı ı yüzde 40-45 e ka
dar çı artar k bşraya satış 
yaptıkları iddi edilm kte· 
dır. 

--ım--

areşal Çank
Kay .. Şeke 2öre 

Çunkinı, ( •·• ) - Mere· 
ııl Çan - Kay - Şek ıöyle· 
di'i bir nutukta demiıtir ki: 

- DemokrHilerin Jıpon
yaya k1rıı müşterek bir ta
arruzda bulunmaıı llıımtıır. 
11 ·bıbarda Almanlar Yakın 

t rk ••rac k Almın •e J•poa 
orduları arasında l>irleıme 

ihtimali b şgöst rine J • pon· 
lar Alman taarruauna yar
dım edeceklerinden buna 
e11gel olmak için J • ponya 
ıimdidea mağ16p edilmeli
dir. M. Ruı.elt ve Çörçilin 
böyle bir ıeye mtiaade dmi· 
1ect iine kaniiz. 

-----=---
Irak, Fransa ve 
Japonya ile 
MOnasebatını kesti 
Ncvyork, (a.a) - D . N. 

B.: 
BirJeıik Amerika baMınının 

aeııettij'i bir United Pıe11 
haberine gör.,, Irak hükii· 

meti, Fransa ve Jıpcbya ile 
diplomatik mü aıetıetleriei 
k stiğini bildirmiştir. Bu 
b bere göre, Irak hllküme

tiııin bu b reketin sfbep 
olar gö terdiği şey; bu 

iki devletin, Irak ihtilali es
nasında Mihver devletleriyle 
sıkı mli asebette bulunmuş 

olm landır. Bağd dd ki Fr D· 

sız ve :J po elçiliklerf der
hal k panmış ve lrakın Vicby 
elçisi geri çığnılmııhr. 

f ahramam 1 
i SOBUTAY 1 
ı-51- Yaaan:H. O. T. J .. _ .......... __ ...... 

(Araaııda muhalefet ıı· 
karmayıa, bealiiiaize lıapal· 
mayın. Dfi1ma11laraaıadU 
emin yaşımık iateneala bir
biriaize olan oifakı ıl•I .. 
nüzden atın, daima ara••• 
birlik olsun. Tilrk ittilaa• 
bozulmaaın, memleket iki,. 
aynlm1110. o;ı •• Ôkectiı11 
benim yerime bakaa yap1a. 
hepiniz oDa tabi olaa. S.. 
öldü26m zaman, Taapt Da
ru ası Şidorko ıellac•J• ka· 
dar kimHJ• blldirm•Ji•, o 
gelince hemen kafa11•1 ke
ıin, oadaa ıoara lldljlml 
ili edin .• Buadaa Han S.. 
butaya döndl, oa• •n, 
uzua muhtekir••• bl; [taftr
la ıü•dli Ye ıa llalerl lllYe 
etti: 

Sobuta, •••ılli jenlıl• 
arkadıtım, seni• M 4ewlet 
•• millete yapbjıa lal•••I 
bllyliktBr. Bea il.tikte• IOa• 
ra yine ayni hı••• tadalıaUe 
miicahedeae de•am ••-lı· 
ıin.Tarih senin aclıaı ltealm
kibin yanında J••••lrta .... 
lıdır." 

Sonra Ökedayla •l•Han• 
karıııına çıi1rdı. Oalan Wr 
muahe•a•• 7aachrtb N ll
ı6nün ÖDilnde imaalattı. --.. 
lıler bittikten •••r• ...... 
rini kapadı, bir taat ka•u 
stik6aet içinde kaldı, ltltla 
bııındakiler feryacl ....... 
bııladılar. 

Sobutay haka•ını• •• ...,. 
rili arkadaflDID Hfl acaa .. 
sai elinde tatmat lıı•~lun• 
yordu Ceıığiz bir ıaat .. .,. 
teha~ göıleriai a~, ılttl 
bmldıyorda, malazaa bir ta• 
vurla oioliarıaıa •• Sobata-
yın yüztln bıkarak: •ltt• rı... 
ğidiyorum; bu mlilkl •• a..a
lera ıire emanet ecll1••••. 
der gibi rahunu teıll• etti. 

Bir hafta matem tatal••· 
Çok muhteıem bir e••
meraıımı yapıldı. Şiclort. 
maiyeti ile beraber ı•llr 191-
m z Cengiıia YaılJ•ti .... 
rine hemen tatalda •• IU. 
edildi. Ondan ıoarada •il· 
klin her tarafına Cenılı Ha-
nın vefata ıu tarihe rallaı: 
1227 milid, 14Ramaıaa '24 
ÔJdüğü vakıt 72 ya11ada idi. 
25 yıl Hakanlık yapmıfhr. 
(Borhankaldon) deailea yere 
gömülmfttlür. 

(Birinci luımın ıoıta) 
- Devamı var -

Dr. 

ı Büyük fcdakirlıkfarla celbıne muvaffak olduğum ı f MATMAZEL LililDARESINDE ı 

f Pag Dl ve Peto Macar Cız Oıh Bir 1 1 8ozu~2 ~!~E .. 
i Fevkalade şantöz DORA LU OVSKI i ::=::1;.b~~~.~·:~~=~ ·;.: 
ı BugO~den itib.tnn her kş m ı ı leri acele vı temlı •• ._ .. i DENiZ GAZ NOSUNDA : kfirane yapılır. 
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• 
mesajı 
---1••-

Lond~•. (a. ) - BıevekU 
lrçil J,ab çölllad h rekit

ta baluıııu orduya Ye hav 
ka•vetlerine v Akdeaiı 
~011a11ma11oa a ağadaki m • 
ujı g6adermiıtir : Kral ba· 
~ ç&lilndeki ordu ve hav 
kaYYetlerfnin •e Akdeniz 
doaaamasınıu bllt6n ıub y 
•• erlerine karıılııtıkları 
!'• y&kHk ebemmiyetteki 
Jaa muharebede vazif olerini 
,.lıal teıkil edecek bir 

udıkhkla yapacaklarını ltl
ı'1'9dıaı bildirmemi bana 
emretmlı1erdir. 

Brltanya ve imparatorluk 
~ataları ber tllrlü modern 
Wliblarla çok iyi teçhiz edi

ft bir vaziyette olarak 
k defa almanlarla karıı-

"9111or. Ba muharebe barblo 
tla ıeyri 6ıeriade tesirini 
ıterec,ektir. Son zafer 

ataa ve lıİlrıiyet için bu 
ae kadar vurulmuı dar

laelerln en ağın•ı vurmak 

uati timdi çalmııtır. Çöl 
ordaıa tarihe BleD heim ve 

Naterlo ile kıyH olunabi
lecek bh zafer ıabif esi ili•e 
Weblllr. BDtBn milletlerin 
:ıaııeri ıize cevıilmiıtir. 
Xalplerlmiz ıiziale beraber
~'· Allah , bakin koruıun. 

ILlll SESi ::~~J~ 
ıkıık almak IStiUBD 
bir ıatandaı ! .. 

o 

Dlnktı ıııetenizde Halkın 
••i ı&tanunuzda Alaybeyde 
taran bir zatla yaıdıiı ya

DJI okudum. Ben de ayni 
itin Karııyaka iıkeleslod ki 
lnr fırında ğeçen aıağıdald 
ldiHye ııblt oldum: 
Fırıaıa ann mataddaa çok 

,.,, ... ıJa k•labalaktı. Bazıları 
1aa1'i eıteal rün aç kalacık
lumıı gibi fırına biicum edı· 
rerda. 
Bea bir k6ıeye çekilmiı bu 
lralabahj'ı Ye çok maa•ıız 
tlıme ve kıkıtmayı bıyretle 

•11ediyordum. 
Bir yurddaı fırıncıya beı 

tlfte kilo ekmek verilm ıioi 
ıınr ediyor ve fmncı da 
••remem mukabelesinde bu· 
laauyordu. O sırad poJiı 
memurlarımızdan biri ar ya 

kuldu, on kilo birden e -
mek almak iıtiyen bu v t n• 
üı llitaben: 

- Arkıdıı ben ıenin Dil 
imana hllirim iki yeter. 

Diyerek elinden fazla ek
eklerl aldıiıoı memnuni
tle ı~hdDm. 

ILlll SESi :~K:g~ 
1 

• 

•• oe 
' 

tatl, 
a 
ecek 

- --
lata ul (Anadolu) - An 

karad o bur dakl alikab 
mıkamlua gele malQmata 
g6re börek, tatlı. p111ta Ye 
em11li maddelerin imalini 
m aeden bir kar roamo yOk· 
aek taıdika iktiran etmiıtir. 
Bu auretla bu gıbi madde· 
lori •Ücuda ıetirenler, farın· 
cıl rla el alhnda anlat• ak 
balkın ekmeklik aa ihtiya· 
cıuı kendileri içia bir ibti ir 
mevıaa yaptıkları aclıııldı
iından yeni kar rname bu
nu öaliyecoktir. 

wwwQ._....._._. 

Sovuetıera Göre · -Moıkov (A.A) - :i9 son· 
teırin günli kıtalarımıs bli· 
tün cephelerde d6ımınla 

muharebe dmiılerdir.Roıtof; 
Kalenin ve Volekolmık bil
geıinde bilha11a ıiddetll ol
muıtor. 

Kıtalarımız dOımaınn hl· 
camlarını püıkürteı ek ket di
ıine inıa.J ve malıeme ıa7i· 
atı verdirilmiştir. 

18 Sootrşrinde 21· Alman 
tayyareıi tahrip edilmittir. 
Bizim ıayiatamıı 7 tayyare· 
dir. · 

Dila gece lntalanmı& bl· 
ton cepholerde cl&ımanla 

muharebe etmitlerdir. Stra· 
t.- jik aebepler dol•yııiyle 
Kerı boıaltılmıştır. 
Keı ç için y pıl o meydan 

mubarebeleriM4e AluıaDlar 
subay, erbıı ve asker olarak 
20,000 kişi, 130 tank, 200 
top ve mUbimmat y&klül 100 
kamyon ve 40 ta1y re kay
betmiılerdir. 

Sovyctler Kerçi tam bir 
•ntiuml bo1altmıılard1r. 8u
radaki bütün kun tlcr he· 
hizat •e iıııe maddeleriyle 
birlikte çekilmeie munffık 
olmuşl1rdır. 

Tramv ylara 
bandaj 

Edirne - lata buı tram· 
vay ldareıinia Romanyada 
im 1 ettirdiii banda jl rdan 
ilk parti Butıariıtan yoluyJe 
ıehrlmiıe gelmiotir Derhal 
lstanbula ı vkolun cakhr. 

Biri beuaz, dıöerı sıuah 
olan 'ikizler •• 

Bayma Olivia Amerikanın 
Karolin eyaleti d yaıayan 
siyah renkli bir kadındır. 
halbuki bayan Ofü•ia g ~D· 
lerde bir ikiz çoçuk doğur
muıtur, Çoculdanu biri ai
y h diğeri ise b yazd1r.Dok
torl r oıtaya dfiıü&Jelerc 

iı h ~e li atmıı'udar. Bu ıc· 
killerd n kae ıyet luııaoanı 
gö e ail in fcdadı aruın· 

d bir tın bey z r nldi io 
Ha varmıı, 

Milli uıyansro bi et1erin.zi 

[litllR illi) l21 2lacl T .. rla 1 

Öldü 
bin 

en 100 Italya harpten 
rehine 1 ç kilirse 

ınailizlere Gö~ 

--o-
Londra (ı.a) - Mllthfik 

haberler büroıa neırettiği 

bir beyannamede Alman 
ların iıgali altında bulunan 
dokuz mamle&&etia yediıinde 
ıuçıus kimaelcırin Nazi ma• 
k mlarının emriyle ketliimı
na dıair taf ıilit verilmekte• 
dir. 

Btiro reiıi B. Voker bu 
baıuda ıunları ı5ylemiıtir: 

- Beyananme Alman po• 
liı kıt sının tem• yUllerini 
göstermek için neıredilmlş· 
tir. Rehine olar k bıpıe ko· 
nulan vo sonradan idam edJ· 
len m ıumların 111y111 Fran
Hda 250, Poloayada 82bla, 
Çekoılovakyada 325 kiıiyi 
bulmaktadır. Yuna•lıtanda 
idam edilen ıaçıuzlaran ha· 
kiki 11yı11 bi1Jmiyor1a da 19 
Bulgar aıkerinio &ldOrülme-

ılne karıılak olarak motlSrlft 
birlikler tarafından kö~Ua-

den yok edile• 6 lr&vde &1-
dOrlllealer 1 S bin kiıt tah-

min edilmaktedlr. Norveçte 
idam edilenlerin doğra ... 

Jlll mılfım dtğildlr. F•lıat 
bıltal•ma hueketlerlae lrar· 
ıılık olarak bir çok ret.ine
ler me kuf tutulmaktadır. 

Bondan baıka ıendikalist
Jerden iki nOfuzla lı:i011e 
idam edilmi~tir. lnglltere1e 
iltica eden Norveçlilerin ,a. 
lnnları .. •pse ablmaktadır. 

Yol'oıla•1•da ıon Oç a,da 
500 den fnl adam öld6rül· 

mDıtür. H1rHti1tanda lSldU
rlilen bir Almana mukabil 
50 rebia idam edilmekte
dir. 

----
Çocuklara 
Yardı lar 

ADkara (a.1ı) -1941 yılı
nın batından beri Çocuk 

Eıira-eme kuram unun taıra · 
hıra tef ilaı tarafından 
234.764 cocak eıirgeumjştır. 

9 ayd 327,167 kız ç<rcuiu 
yardım görwüıtür. 

-----
Alman 
Gazetecileri 
lstanbulda 
lıtaııbul - Doktor Şmitio 

ıiyareti ~lt•ndak i Alman ba
ıın b y tı A kar-dan ftbri 
mııc rclmjıtir. Ôblir rlin 
t yyare ile B rlin diSocc k· 
tir. 

--o---
Nevyork, (e.a.) - Nevyork 

Herald Tribua gaıete1i ltal
yadaki telif Ye heyecanı 
ifÖ&den geçirerek diyor ki: 

Birletik devletler ltalyaya 
Nazilerle alikeıını ke1meal, 
Yunaniı•an, Hırvatiıtaa we 
ArDa'fudluğu ıerbest bırak
ması ıartiyle bir milyar do· 
larhk bir iıtik11z Yermeyi 
teklif etmektedir . 

-----~-

lngiliz tauuaraıerlnin 
mnvaf r akıuetıerı 

Kahire (a.a)- lmp rator• 
luk kara ku•vetlori ile .ıılu 
iı birliii balinclo baieket 
edea tayyarelerfmlz CabauQ 
Hifen, Sollum 1olu boyanca 
babya dojru giden •• Gam· 
but, Sidi Aıiı, Bardiya •e 
Ctadem bGlreainde bulunan 
düıman tankları ye mot&rlll 
aakil YHatalara •iır ••rette 
bombalanmııhr. 

Sahyı çarıambaya bıih· 
yan gece Trablaıgarba bir 
akin yapmıılar, elektrik HD· 

trah, liman teıisleri hedef 
olarak ahamııtır. Ayni gece 
Napolide doklera ve ıarlara 
iHbetler kaydoluamuıtar. 

Brindiıide ise doklar b61ae· 
ıinde 1•n1riolar çıkmııtar. 

Biltün bu barekitbn ilç 
tayyuemiı ihı8ııe dinme· 
mittir. 

--o---
ıtaıuanıara. Göre 
R ıma, (a.a.t - 18 19 Soo

teşria geceıi bava teı k
küllerimiı Malta adasındaki 
dOtm•a deniz üılcrloi bom· 
belamıılardır. 

Dün g ce lngiliz tayyare· 
leri Brh dizi ve N•polıyi 
bowb•rdamuı etmitlerdır. 

Huarlar •iır olmamııtır. 
Bir kiti 6lmüt ve bet kiti 
yaralanmııtır. 

---o- . 

i:ndra.(a.a)-Deyli 1•1r 
raf yaııyor : ,. 

"Alman orduıu ilk d•., 
olarak teıebbüıii bıtllll 
bırakmııtır. imparatoıl'!: 

albi Nil ordaıiyle ber• 

dir:" . 
Deyli Meyi yazıyor : '-
Sirenaikada taarr -; 

baıladığı haberi Sirk, 
Cllmbariyetlerde •• tıt• 

J•da iyi karıılaaac•~ .. 
Libyada ıimdi maa•fi!ı.· 
boıalmu~ ltalyaa Jeji1°dtr 
riyle değil, hakiki bir 
maa1a karıılaşıyorus: 

HEDEF ~ 
Londıa,(a •a)- Sir•aik;; 

baıhy•a barekit pliD 111,; 
biace devam ediyor. "-' lf" 
)dilliler araııada beni•,;' 
maı olmamııtır. Bu t "1' ~ 
1eclkmi1ecektir. Hedef '11' 
maa kaYetlerlal bllb) ~ 
Britanya ıeaerallarl •..., 
bir lılliıılük temİD ~ 
meniler kaıanmıılard•'· 

MlHVER ·ılf" 
Kahire, (•.•) - Teık• .,-

dağanık bir halde bO~ 
d&ımaD baıkıaa •e "'' ",,J 
den çok aıak 1erler• 
hücumlara uiramııtır. ' 

Diia öiJeye kadar la~ 
biiyilk me1dan mubıfor..,. 

olmamııtar. DOımaa ~f 
iç zırbh tOmeniai ti•~ 
ve Sıdı Ômer batb al ",.t 
nda toblamığ11 matuf 1 ıf. 
küyordu. fakat bu ~ 
olacağına iki Alman t ,1 
B rdiy ile Tobrok ar•f ,r 
bir Alman tiimeai de dd' 
tuğun cenubaoda bulu0 

ıırada ba1ılmıfhr. 'f~ 
ÇEKLER lOBRUK. ,, 

Tobruk (•.•) - Şuad1 11'1' 
)er Tobrukta Britar>Y11ı ,1 
Polooyalıların yanı b•flfl 
baıp ediyorlar. Çek kof 1 
leri g çco harpte 'V erd•' İ 
bar p et mit olan bir Çelı l' 

ıtı" bayının lıumaodaıı • d.,r 

buhıouyorlH ve balı.> 11 
-· 

lan menıleıi anud••• 
daf a ediyorlar. 

Hava kurumu- Edirne iSt;buİ sıfl' 
b rrüler lerı tekrar batlı' 

Ad n ( .•) - 80260 de t~ Edirrıe - Benılo ~~ 
Türk bava kuıuwuna bıiıt rufu için b1r m&ddett•:ı 
lar devam etmiıtir. Bunlatın Edirne • ht•nhul ar•7· 
tatarı 3800 lir yı bulmuıtur. durmuı olan otobliı 1 tat• 

--
0
-- lerioe tekrar baılaoıD11 

Uyuşturucu 
madde er 

Ankara - ıastalara veri· 
lecek iliçh uyuıturuca mad 
de bulu dutu taktirde dok 
t r reçete üzer ine buhınıo 
adresini aarab ten yaı eak· 
tır. 

--o--
Almanlara G!!! .1. 
Beıhn, (a a) - folill~J 

in c nup batııınd• •'~ 
tesiıl~r ve ha•• me1d• ff 
bombardıma edilmıftl;,,-1' 
b& redeki limanlar• 
d&kOlmlttllr. ___/ 

( Saadet ) Kl9e inde ah ıı .. Çorakkapı Pollı M rkezl 3,97 
rı ıı •• 6 il O DER T elefo•ı 


