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llda büyük l Çörçil lngiliz 
b devam Rus • • • 

mesaısını 

~İyor 
·~-----
~ (•.a) - Sirenaikte 
,, d&o 6iledea ıonra 
''tte batlamaıthr. 

~'11biı Sidirenr civa 
,~•it mikdarda Al· 
d~•ıı ile 1a•a1a fİ· 
ır. 

t!tb ~'1•vetlerl 70 tank 
.._11 otomobil kaybd• 
,~ta bir kaç yOı de 

..:'•lı ıeri çekilmit· 
teıriode ilk çar· 

d&fıuaa 26 tank 
'ttlr. Bizim kaybımız 

· Daa aablib bu 
1•aldea h•ılarımıt 

~~ d&ımaa 34 tank 
derek ıimale d11· 

•llacle ıeri pllı· 

~ ile Sidl Ômer 
~ .. I llaldafaa hatlarıaı 
~-·• &zerine kav• 
'dU lı Japılmakta de· 
1. ~~or. Ba eınada 
k.lihı ıırhla teıkille
L~laereti ile faaliyet· 
it 111 imparatorluk kav• 
~I Ô.nerin babııa· 

•rek ıimale doira 
C' •raıi kaııaamak· 

'
11111 malurebe H· 

:iter kııımlarıada 
'Riliı ye mot6rl0 

'-t..aa iıtikametlerde 
'ttte ilerlemeler kay· 
dı,. 
1 4 Anca .alaileJe ....____ 

· :~il in giliz 
tişnıanı 

'it. ( •·• ) - Alman 
'- •da bulunan Ye bu· 

Franauı aanayii 
: lçia çaliıbiındaa 
I~ ••• vatan Franıa· 

"dt her bakımdan 
topraklara ilin et· 

' ~ ile 1apılacak tica
~- te Almaayadaki 
\ dit ve koatrollere 

talctır. .....__. __ 
an 

llfıaltısı 
tırıldı 
~ta (a.a) - Amir allık 

~ltde bir Bıitaaya 
\t. ' Alcnaa deaiıalh· 
't.J. t111ııtır. Su bomba
'-~ ııae. deaiıaltı ıu aat• 
-lt lbıı •• bu Haada 
~,!11' batıralmııtar. 
~1t•ltattaa 34 Almaa 

llllıtır. 

'''••• Lato•a ma1I• 
l•lllıl hıtmlfbr. 

övdü 
--o---

Londra (•.•) Ba,vekil 
MJıter Çorçil düa avam ka· 
maraaıada yeni teşekkül e· 
den lnıitiz · Ruı harp komiı .. 
yoau muvaff • iyetler temeu
oııinde bulunmuı ve bu bu· 
auıtald meH jı verilen bir 
öile ziyafctiııde okuomuı· 

tur. 
Meujla okunmuındaa 

ıonra hariciye aaıuı Mister 
Eden bir natuk irat ed ı:rek 
Hiç bir zam•a lorııtere ile 
Ruıya araııada meofaat ao-

jaımamaıhj'ı buluawadıiuıı ve 
bu buıuı keodiıiain 1635 te 

moıkovayı .1i1areti eanaaın 
da Deır edilen reami teblii· 
de belirtmiıtl. demittir. 

Eden aonra 161 alaa soY· 
yet elçiıi bay Maiıky, kıaa· 
ca Bizim kayaaklar1mıı la· 
ıilıılerindir onlannki de bi· 
ıım lıayaaklanmız diyerek 
İf biuiiioi 6vmüıtür. 

--o-
Anlayst 
Diyor ki 
Loodra, (a.a.) - Doia 

crphosiade muharebelere 
de•am olunurken larilizler 
Oıta ıarkta logiltere impa
ıatorluğuoa11 h•y•tı ilzerin
de büyilc bir tecir ıcra eC:l~
bilece" bir .. uta bıılamtı· 
tir. ŞHodiden ıeaeral Ku 
oinı.m kumandasındaki or· 
duJ., 6ç gün ıufıada 160 
kilometrelik bir meHf eyi 
•ımıya muHff•k olmuıtur. 
Bu ıuretle lugiliz plioı an· 
laftlm t bulunmaktadır. Sol· 
Jum, Bardiya ve KapuZZOJU 
ıeride bırakarak düımaaı 
çevirip imha etmektir. Bu 
aüalerde büyOk muharebe· 
tere intizar etmek liıımdır. 

inkılap 
Dersleri 

Ankara (a.a) - YU1uek 
m6e11eleriain ıoa iki sene· 
ıinde bulanan talebaye aöı 
terilmekte olan "lnktlip ta· 
ribi dersi,, unvanı, "lnkılip 
tarihi ve Türkiye Cümburi· 
yeti rejimi deni,, olarak tes 
bik edilmittir. Ba dert 1941· 
1942 dera yılından itibaren 
ıon iki ıınıf derılerinde haf 
tada iki olarak okutulacak
tır. _ .. __ 
Hazır olun! 

Londra,(a.a) - Londrada
bir radyo Franııı milletine 
hitaben. bir meaaj neırederek 
hılkı mlittefikler tarafından 
yıpılıcık lıtlli ıııtinde bı-

11r flal••••ı• .... t etmlıtlr. 

Sablb, Nefl11at 
Amiri va Bat 

SIRRI 54.NLI 
Senelik 1,S Lira 

t; 4.vlık 4 ,, e S 1
- Muharriri 

lyasl gazet } ,_H_A_L_K_l __ S_E_SI_M_A_T_B_A_ASINDA BASILMIŞTrn >AYISI (lOO) PARA 
1 

Son kika 

Ruzvelt Japonlarla 
müzakerelerde ın. 

kişa f uok dedi 
Vaşington, (e.w.) - J•· 

pony ile Am rika ar s1nd 
yQ pı lm kt olan konuşmalar 
etrafı da kendulde g zete· 
ciler t rafından sorul D ıoa

le Rei;icumhur Ruıv l bu 
müzakerelerde h enüz iokişaf 
kaydcdilmedıği i ıöylemiştir. 

Dij'er bir a•zeteci bu mü· 
zakoreleria neticesi bıkkın• 
d ıorduju bir aoıle Ruz 
velt ceY p vermemiştir. 

Vııi Fı uıaaı ile ıiyasi 
milnasebetleria keaileceii 
ballkıadalıi haberden babH· 
dea dij'er bir l'ueteciye 
"86yle bir ıey işitmedim. 
mukabelesinde bulunmuştur. 

-----
Orta şarkta 
muharebeler 

kızıştı 
Kahire, (•.•.) - Oıt• ıark 

tebliği: 

Dün bava kuvvetlerimiz 
kara kunetlerimiılo ııkı bir 
ıuı ette it birliği ederek düı · 
maaıa mubtelıf mevkilerde· 
ki tayyare meydanlar1na nak· 
Jiye kollarına hücumlarda 
bulunmuşlardır. 

Düa, gerek Libyada ve 
gerekle ltalyaoıa bazı ıe· 
birl.;riado y•pılau akınlar 

csaaıında 25 Alman tayya• 
resi tahrip veya dütürül
müıtür. 

Bütiia bu harekita lıtirak 
edea tayyarelerimizden yal· 
1111 9 adedi Oılerine döame· 
mitlerdir. __ .. __ 
Amerika ve 

Fili pin 
adaları 

Nevyork, (a.a.) - Nev
yor k Taymiı gazetesine ıö· 
re evvelce Filipin adalarının 
aıakhğı yüzünden bu ada
ların müdıfaııındın 11rfı· 
nazar eden Amerika bu ak
dettiği lagiliz deniz ittifa· 
kiyle bu adaları da müda
faaya karar vermiıtir. 

_,_,_ .. --
Bulgaristanın 
Milli gayesi 
Sofya (a.ı) - Bulgar bıt 

vekili Filof mebusandaki be
yanDbnda Bulgariıtanın milli 
gayeıioe Mıhverin zaferi 
aaycıinde eıişebilecetini ıöy
lemiı. Bafgarlıtaadaki komli · 
aiıt bıreketleıinin diA'er mem• 
leketlerdea fııla olmıdıjıaı 
hildlrmlıtir. 

ngiliz - iman 
çarpışmaları 

----c---
Londr11,( . )-Evv iki ge· 

ce d eniz devriyelerimiıle 
dü~man araıınd vuku bo
l a bir çarptımada bir tay
yare kBrfı oyma gcması 
muh kkak, iki gemi de 
muhtemel ol rak batmlmış· 
br. 

Gece yarısından •ı e\'Yel 
dogu ı billeri açıklarınd 
iki düımaa tayy re karşı 
koyma gemisi muhtemel 
oları.k b tmlmışhr. Kayıbı
mıı yoktur. 

v tayyarelerimiz dOşman 

tayyare karşı koym gemi· 
lerine hücum ederek bua
lardan birini batumıılar Ye 
blr diğerini do huara utra· 
tmııtardır. 

Berlin, (a.a)-A.lman teb· 
Jij'ı: 

lnıi1iz bücumbotlariyle 
y•pılan bir çarpıımada bir 
Alman hücumbotu hasara 
uir yarak bilibare batmıthr. 
Savaı hyyarelerimiz bir ln
giliı karakol remiıini bomba 
ile buara ujratmıılardar. 

Şimali Afrikada Alman 
lt•lyaa karıı bticnmları 

tiddetlcnmiş •e Maramat· 
ruhta askeri teslıata ıarar 
ika edıJmiotir. ---

Yenice vaouru
muz batırıldı 

--o--
AnkaH, (a'a) - lıtaabal 

limaaına baglı SSO •toalak 
Y cnice vapurunun Barıaı· 
daa Istaı•bula relirkea Va
ıilıkoı çıklarıada torpille· 
nerek battıj'ı haber ahnaaıı· 
tır .. 

Vapurda hamule yoktw. 
Gemicia yalnız birlacl Ye 
ikinci kaptaalarınıll kart•
larak Baraaıa irticı ettJk
leri bildlrilmiıtir. Hllklmet 
hadise hakkında icap edea 
tahkikatı yapbrmaktadır •• 

2 makinist, 2 loıtroma, 1 
aıçı, 1 kamarot, 6 ta7fa ka· 
yıpttr. Bunlardan ybuek 
kurtulanlar da oJmaaa m•la· 
temeldir. ------
Amerikanın 
anlaşma 
şartları 

Londra, (a.a.) - Ta1mla 
gazetesine a&re Amerika Ja· 
ponya ile anlııabllir. A•cak 
jıponyaaın mibverclıa ~k-

maıı, Hindiçinl •• Çtadu 
çekilecek, ıoara da U ... 
ıarkla alikadar devletlv ta• 
rafından bir konferaaı akd· 
ol11amaaıaa rau olana. 

Tulada durum : 0 

- MoakoY; Udetın cenaze Londra,(•.•) 
•• • torenı 

Berlin, (•.•)-Bir kau 
neticeıiade 6lea ı••eral 
O detin milll ceaaıe tlre•l 
Führerde hı11r bulaa•aia 
halde Berliade yapılmııtır. 
Görlnı bir nutuk ılylemiftlr. --.,.o--

radyosuna göre Tulanın ce· 
aup bıbıtoda ciddi bir va
ziyet doğmuıtur. Moıkova 
radyoıu : Kıtalarımız Al
manların bir çemberleme 
maaevıaııaa düşmemeğo ve 
dü~manı hükümet merkezi
nia uzak civarında·geıi püs
kürmege çahımıılard1r, de
miıtir. 

Yunanistandakl akra- Yeni şekilde 
baları uardıni mebus seçimi 

~lıtanbul - Yurıaaiıtanda.. - Ankara (A.aadola)-hlk6· 
'akrabalara olan Tilrk tebe- met meboı 'aeçim kaauaaaa 
alara onlara yardım içiDKı:; değiıtirmefr• karar vermlt· 
ıılay vaııta1iylo:lpaket gön· tir. Seçiınlci tek derecıclı 
derebilirler. ·yapılması tetkik olaauyor. 

HARP PANA ROMASINDAN: 2 

GOn geçtik~• ılddetleaen Alman • Ruı boıaılaım ... • 
.tın kınlı 11f balar. 

- ~--
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f Bir Genç ı-l 
i zın Ha ası i 
.......... 33 ........ .. 
........ -- -" ....... C> 

Ya.can: Nadire Seymenoila 

Sonra ağır ağır koııuş rak 
anlatıyor bayatını. Sonunda 
iliYe ediyor: 

- Kan kuurak ıilen an· 
•emin ağzından ilk "' ıon 
olarak "~alib,, kelimesini 
itittim. Ve mllcevherlerini 
ıakladıjı çekmec ıinde tek 
enakı olarak batara defte
rinin arHıada ıu rumi bul
dum. 

Genç doktor ıuıuyor bu
rada, elini ceketinin iç 
cebine ıokuyor. PortföyünD 
çıkarıyor içindeu ve aarar
mıı bir kutpoıtalı uzatıyor 
Salibe. ihtiyar doktor tanı
yor karıııaı -Ye yanında 
otaraa ıenç Salibif kendini 
kaybediyor timdi. 

- Karıcıj'ım diyor ıen 
ıenb• banamı bakıyouun? 
Sende öldtinmn? (Bea hali 
7a1ayacakmıyım? 

Semih bey ı•ıırıyor. Sali
•ın elinden reami ah yor, bir 
reame birde ihtiyar doktora 
ltakıyor. Afallıyor ve titriyea 
elleriadea reaim yere dOı&· 
yor. 
-~abıcıtım diyor, beaim 

babacl;ım. 1enıin eYet benim 
ltaltam inanı7orum artık. 
Soara {babHının saçlarını 
lplyor. ihtiyar adam caaıız 
ltir ls&lçe ıibi Jığılıyor oi· 
laaaa Bierine. 

Netin ıöılerini açıyor ya· 
Yatça Ye bakıyor onlara 
etrafını H çe biliyor, tanıyor 
l•unlan kHılan ıeıiy!e yal
aııca: 

-Semih ben NeYI• diyor. 
811 aeı ikıinide kendile· 

rine ıetiriyor. Genç doktor 
tanımıyacak bale relen eski 
aiıanlııının yüzünü ancak 
ıimdi r6rebiJiyor. Bütün kanı 
beynine hllcum etmiı gibi 
Netini~ yat.gına koıuyor. 
' -Ne.in Nevinciğim diyor 

bak ben geldim bir dt f • 
bak ne olur. Senelerce aak
ladıiım ae•rime inan, göı
lerimiea oku hıli ıöamiyen 
aıkımı. Niçin ıuıuyorauo 
Ne,ia. Neden ... 

Genç adam bıçlunklarıoı 
aerbeat bırakıyor ıimdi. Son
ra Nevinin ya1emin kokan 
lak ylizline eğiliyor, göz yıı· 
arı Nevinin hiç açılmamak 
lzere kapana11 göz kapak· 
larınıa üzerine düş il yor. Da· 

lkalarca böyle kalıyor. Ve 
oara ıoj'uyan genç kadın 
eaedinin bat ucunda ayakta 
arayor. 
Baba1ıda oj'lunun omuzuna 

itmemek için day•nıyor. 
btiyar doktorda çocuk gibi 
ih1or timdi. 
iki canlı • •Dcat bedbıht 

l&nlıı baııada çifte meıar 
aıı sribi ae11iı duruyorlar ... 
Bah~edekf servi •i•cında 

tea bir baykuı h&1retleria 
•aıtaiuau mlljdeliyor Hbki. 

-SON-

H LKIN SESi :!~iri~ 
üçe alın n bir ıeuı 
beşe sa makla ela 

ne geçigor? 
Bugünlerde hü., ümetimizin 

Ye belediyemizin kömllr itile 
do ilrili bir surette metıuı 
olduğu nıemnuo iyede gıir iil· 
mektedir. Kö1Lürciler böylo 
giialerde olsua inaddan 'fc 
bir çok fakir, iıçi •e kllçtık 
yanularaa beddn larıaı al· 
maktan Ye f ul.a kazanmak 
hırsından YaZ ıeçerek intani 
bir harekette bnlunmaları 
Jizımdır. 

v atandaılar. elinizden reli 
yorsa iyiı!:_ yapınız, zevatla 
ee milbtaç vatandaıların 
ciierlerind•n ıC>küp alaca
ğınız üç buçok kuruş ıize 
fayda termi1ecf!k •e bılikiı 
bu yüzden m•ddi •e mane•l 
bir çok zararlara ıire('ekal· 
DİZ. 

Vak.tile Umumi Harpte 
zenıiaa olmak içia bu maz
ICim lnaanlaua ııdalariyle o 
teshin maddeleriyle uir•ı•n
Jarao feci akihetleri her yer
ele milıallede edilmiıtir. 

Memlektimisde ıüklirler 
olıun berıey boldur. Durup 
durduj'umuz yerde ne diye 
her yerh emtianın tb:eriae 
çok zamlar yaparak bayati 
ıilçlettiriyoraı ? 

Beıe Htarken on karaıa 
çıkardığınız bir maldan iti
bari bir maldan bir miıli 
kir ettiğinizi he1ap ediyor· 
1anız, diier taraftan ıynl 

kzaacınızın iki miılini aarf.ı 
mecbar olmıyor muıunuı ? i 

Bu ıurdle elde kalan ne· 
dir? Şüplıuiz ııbrap, müt
kilit 'fe biçare yokıulların 

masum yavruları mahrumiyet 
te azap içinde yaıatmak 1 

Bun hangi insan ve hangi 
Yicdan razı olabilu ?il 

HALKIN SESi =~~:g~ 
Esrar 
Bulunmuş 
Gaziler caddeıir: de ciier ci 

Ahmet oilu ı bıkalı Süley
m nın nziyetiııdcın tüphe 
edilmiş ve üzeriııin aranacağı 
ıırada 7 gr m 8S santiır•m 
esrarı yeru attığı ıırıda gö
rül rek alınmıt ve bu uran 
Süleyman oğlu Riz• dan aldı
ğını iddia etmiş ve ber iki 
ıuçlu yakalammıştır. 

§ Basmahane ishayonunda 
duran Durmuf oğlu Huının 
şOphe 6zerin · yak•laaarak 
üztıri arabmi, ve 25 aanti
a-ram e rar bulunarak alın· 
mı ıtır. 

Cilt ye Zührevi H atılıklan 
Müteha ısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lklacl Beyler So. No. 79 

(llLtlN .JllllJ 

_ J7573 liralık ~ 
~~Ş~e=h=i=sr~~a·b~&rE.;il ~eeimiii;;-.. ~!_°'!.1 ~ 
Spor yurtl 

şenliği 
r 

bmir okulları ıpor yurtla 
rıoıo açılış fe"Jik merasimi 
yarın Hat tam 14,30 da 

AIHncaktaki atadyumda 
yapılacaklar. M raıim proi 
ramı fil ıe ilde t :artip edıı

mittir: 
1 - lzmir lbe Ye orta 

okul izcileri baodo il bir 
ıeçit resmi yapıeakJar, l'r
kadan okuHarıa voleybol, 
hentbol atletleri buoları ta-
kıp edecelltir. 

2 - ı~tiklal D:JAtflDI 'fe 
bı. yrak çekme merasimini 
müte •kip ,. D ğ bışıol du
m•n almıı " 111uıı ıôyleoe
celdir. 

3 - h incı ~erke-k l•aeai 
Yardirekt6rll Mehınet Ôzbe'I 
tarafından bir ıöylev veri
lec~ k, arkHından aynı okul 
talebuindea .bir ırup s.ey· 
bek oynayacaktır. 

4 - Bu millt oyunu mü· 
teakip kız öğ'ıdmen okul 
talebeıi \araf.ndan Rıtmik 
danılar yapılacak •e uka· 
ıından mllıabalara ıeçilecek· 

tir. 
Törene birinci liıe ile ti-

caret lisesi araııada yadıla
cık bentbol maçı ile aoa 
Yerilecek tir. ----
Bayan 
tayin 

Habibe 
olundu 

lımir kız öğretmen okulu 
muunlarından Ba. Habibe 
Mükifat Ô2bal Al1ancak 
Sen Jojef erkek orta okulu 
ilk kıımı Türkçe öğretmen
lij'iae tayin edılmittir. 

şkomisrler 
arası da de
iişiklikler 

Emniyet işleri umum mft· 
d6rl6ğü bışkomiserler ara· 
11nde yeniden bazı detiılk
Jild~r yapmışht: Bu deiitik
likleri yazıyoruz: 

Airı'dan Celil Orhan lı· 
mire, Eııurumdan H61e1in 
Daj'h lıtaabula, lıtınbuldar. 
Ali Nazmi Kural Mnoba, 
latanbald11n H . Mabir Tun
çel Nlarat • lttanbuldaa Ô 
HulQsi uvın Bıniple, lsta11· 
buld o Raıit A gua lımire, 
Oıy 11bmkırd"n Hitlayet Oıııç 
S•msuoa, Bırıg6 d .. a SaHb 
Çubukçu Aydıoa, Kaya rı 

den Fcv.ıi Bi gö d11j' G si 
aDtebe, lçeıdcn 1. Hilmı Oı
hun lıtaabula, Maraıtan Ha
run Bayıoy Kay.eriye, A1· 
dıodan Zübrll Dikilitat iıba
tanbula, Samıundaa Otmaa 
Nııri Akyüı Diyarıbalnra, 
Scybındaa H. Avni Tüı&n 
Erzuruma, lzmird.,a lbaan 
Dener Aj'rıy•, İzmirdea 
Mustafa Geçer lçele, latan· 
buldıa Salibattin Gllaer 
merkeze nallledilmiılerdir. 

--o--
B. Halit 
Onaran 

Mardin mebuıa B. Halit 
Onaranın Adana ve merai• 
mıntakaaı parti miifettiıli
iiae tayin edildiği memaa· 
niyetle haber ahamııbr. 

B Halit Oaaraa Anb
radaa J&Dİ vazifeıi ba , ın• 
gitmiıtir. M11vaffAkiyet dile· 
riz. 

:ELHAMRA Siow:masıuda 21 2cı tetrını 
ı Cuma matinelerden itibaren: 
: Emılie Bronten'ın me~bur romanından İ ktibu edilen ı 

:o•• LM "YEN AŞKMcrle Oberon. wu .beıinırı 
j L urc• ce O ıvıcr ı 

Adana - IdıhlJ~bi" 
•eıneıiade, çok 111 , 
pul hırı r.lıiı meyd•• 
ralmıttır. 11, 

Alikadarluca 11~ ~·' 'tQ 
kikatta 2500 aded 1""'" 
lulr, 350 ad~d 2S ~ ı 
775 ad .. d 30 kurut';af 
at1ed 50 kuruıluk. 2 111' 

250 kuruıluk daıuı• :-it 
çahndıj'ı tubit •1571 "' 
Hunların mecmua ~ 
50 kuruştur. ~ 

Z·bıta hidimey• el ""* "s 
ve henüz meçhul t•' 
fail nya f •illeri ar•f 
baılamışbr. 

---o--...,; 

Huc:usi ınub' \ 
sebe müdii11 

arasınd• ., b 
Ankara -8ahke•1 , 

idare mtidüril 8 K!,'~i 
gtin Eıkit bire, ~· ~ 
müdürü R•uf Giil•'1~ 
yaya,.Konyad•o Z11• •• iJ ~ 
Amaıyaya, Amaıf•d "il 
rna Erria Tokat• 
edilmiıler, Tokat -
Ali Haydar Tuna d• 
ıe•kedilmiıtir. 

--~ 

ı htikar ...... ' 
Keçeciler aaafart-:' ~ 

cltıiade fırıncı f'ıi .~ .. 
Salilaettinia tek ti~ .,11 
anandan fırında ,... · 
ihbar edilmit •• c~ 
aramada 20 çuHI bO ~ 
ahnmıı Ye hakkıad• -.,"j; 
ıuç ıabıt Yaraka1ı 1•P 
tır. 

1 
§ Keçeciler Kt1t•• İt 

ıarında s•hireci ti•"~ 
lu s.dettia adıa_d~k· ~ 
buiday almak ı~ıD 

müşıerilerine yok 
1 
~ 

ıuretiyle milli korott~ /, 
DUDDD8 aykırı harek• 

ğı ihbar ıdilmfı •e 1' ~,ı 
aramad• 250 · kilo b flfı 

:Romeo Julictt'c nazire olabilecek yegiae eser, ıeoerıia en f 
:büyük ebedi ve liyemut bir aık fılmi . Asli D utulmıyacakı 
ınıuaızam bir şaheser. Bu falın 8eyoğluoda4b;afta daimi bar ı 
ımuvaffakiyet kazanmıftır. Seanalar: 1-3·7 9 da c1.1maıteai ı 
ı pazar llde baılu HergUa ilk matine ucuz aeana ıt 

bulunarak ahomıf •• 
hakkında meıbut •11~ 
varakaıı yıpılmııtır. .~ 

ı T sı· d Telt:fon: ı ayyare emas n a 36-46: 
: qugüa matinelerden itibaren çok zengin proir•m 2 
%-1-Uımez eserlerile tanınmıı bestekar ÇAIKOVVSKl'ninı 
ı Hayatı, eserleri • Atkı Ye k.csndiıi gibi bir ıabeaer olan : 

iUnudulmaz Bi Ba o Gecesii 
ıFıAmio de görect:kıioiz Ba fitim ayni zamanrta tarıbi Ruı H·: 
ı r•vlarını balolarını ve hayatını gö teren süper fılmidır. ı 

: 2 o·· ıd·· o l 1gilizcc ıöılü büyük ı 
f~ · UreD fMBD~e•güıtşt fılmi. Koloni: 
lbayatınJ• servet pefiode koş•n inunlarıo merakh macera : 
ı l•rını gösteren eatereaan fııım . Oyun &adleri: Ôldlhea ı 
ı_o. maa saat 2-5 8de Balo g c ai 3,30 6 30 9,30 d. ı 

ı YENi SiNEMAda ı ı. _________________ ..;,_=---~-------------' 

~ AY DOÖARKEN i 
ı lımirde ilk defa ı 

f .KAÇIRIL ÇOCUK i 
M. U. Müdüılüğü Tür~ç e : • .. 

ı M E M L E K E T J U R N A L' 1 ı 

§ Keçeciler S••~1 " 
içiode ubir cı Kıro•1 ~ 
Hayri ve Hiileyio oild ,. 
met adındaki ıabı~,ı~'· 
kınlarına a-clen ~ 

rine aıurelik buğd•~ f 
dıiını ve diğer cila' ~d; 

ram çuval buj'day b•1 
f ı• L 

ğuou ve aatmadıkl•rt' ,i ~ 
bar edilmiı ve :y•pıl•: bd 
mada 14 buçuk çuf• ti 
day bulunarak. ah111P•f ıf 

"'' y•pılan zabıt ••'' -· 
birlikt~ iddia ••"'" 
teılim edilmlıtir. 

--- - 1 
Altın f iatl~!r 

lata11bul - BurD• ..s f§ 
f'•'' bul borıasıada altıo 1 , 

tt • 
lira 95 kuraf• 9ık••f 



.. 

Def terdalıiından : 
Muhammea Bedeli 

3 Bnc& karataı M. lsJibaoe ıokak 1724 
•da 4 par.el 126 m2. 107 eıkl No.la ar· 
••nın d&rtte üç haziucı hiHui 
Kırııyı ka Bahariye M. 1865 inci ıokak 
181 ada 2 parael 85.50 m2. zemi 4 t•jh 
bane 

Karııyaka A aybey Mithatpııa cad. 45 
ad• 37 parıcl 197 mctıe murabbaı dokuz 
tajlı -ana 
Ku,ıyaka bastanlı 1700 Baca 1ılı ıokak 
1356 ada 8 puael 26S metre m. 518 No. 
lı ana .. 
Kutıyaka Boıtanlı 1813 toprak ıokak 
1368 ada 3 parael 20 metre murabbaı 12 
tajlı a11a 
Karııyaka Oım•n Hde 1775 inci Oımaa 
bde çıkmazı 111 ada 10 panel 208 m2. 
32/1 -34 tajh arsa 
k.aıfıy•ka Alaybey 1681 Şehit Cemal ıo· 
kall. 26 ada 2 parael 84 metrem. 4/1 taj· 
h ...... 

K••t•Y•k• Aı .. yocy 1694 üncü Sezai ao· 
kak 44 ad 5 p.rıııd 1201 metre muıab · 
baı 10 tajıa araanıo (yedide ilu) hazine 
hı11eai 
kartıyaka Owmau z"de 1775 inci Osman 
ı des çıkw1ıu 1 1 ada 8 paııel 130 m2. 
30 tajh araa 
k.1ır1ıyiıka Alaybcy tiki aütçü, yeoı 1696 
h:cı btna-•m ıokak 48 ad•, 58 pauc:J 1.0 
11)2 88 t. jla hane 
G6ztcpc m. Etrc:fp•f• ıokak 935 ada 4 
P•••el 316,75 mt:tre murabbaı bili No. 
•rıa. 

Lira Kr. 
15 00 

240 00 

250 00 

198 00 

98 00 

42 00 

70 00 

185 70 

26 00 

350 00 

,5 00 

ller.iali borDOYa caddesine fiHD 1564 el 800 00 
lokak 1461 ad• 5 par1el 920 metre ma· 
'•labaı 40 bjlı (uH, baraka, dam, Ye 
l•lamba) . 
2 inci Sllleym.niye m111rh cad. 154 ada 
1 p111el 142 metre murabbaı 133 tajla 
•rıa ... 

57 00 

U~lacll l&'.arat•ı mıaırh cad, 670 ada 9 120 00 
P•rael 965 m2. 156/1 h jı ana. 
l(•rııyaka Alaybey 1682 iaci ıelamet ıo 300 00 
lıak 28 ada 8 parael 100,50 m2, 34 kapı 
3' tajh hanı 
karııy•ka Alaybey 1672 inci Mirat ıokak 1512 00 
20 ada 18 parael No. 1512 metre mu· 

45 00 
tabbaı 23/25 k. 17/4 tajh ıehze babçeıi 
karııyaka Alaybey 1682 inci selimet ıo· 
kak 28 ada 7 parıel No. 92.50 m2. 32 

~-~ lıapı 34 tajıı arıa. . . 
~''•da yazıh em•alio peşin para ile mülkıyetleraa 12· 
"11 l•rabıaden itibaren 16 iÜa müddetle müzayedeye 
'I 
'-tıaıaıtur. 
~~tıleri 28 11 941 tarıhiae müaadif . cuma a-lia6 Hat 

it, Taliplerin muhammen bt:dcıluı uzer1ocıen yüzde 
~--ÇQk teminat akçesi yatnarak yevmi ı;ı>t zldlıda Milli 

lb6dürlüiünde müteıc:kkit 1atıı ko~ıayoDUDa müra-
tı ilin olwaur. 4748 

Buaon Almanca uarın ınailizce, .. 
: ~~küçük Mükalemeler .• 

il' '' Sie den Zettel dara uf· 
\ Paıulayı liıtüoe yepııtarınız. 

f ~t illan mar keiae Quittung? 
df ~tt B•na bır pusula •erilemez mi? 
ı~ •. brfnrea Sie eı mir zur .w artuaal. • . , 

'-t Lütf da oou ıatizar ıaloauaa ıetırıaıı 
_ı· 'lleı ricbtiı abgeıeben?. . . .. 
°' \ıı Hepıini doira olarak teshm ettıaıı mi 
ti '• Sie il:aa aahr dea Bank. 
f'I ~ Kaaap ni ltıaa koyaauı. ; "•d •llea lıier. 

\ Hepıi b rallad11. '•et Miaatea fahren Si• ab. 
\. iki dakikayı kadar llırelret ediyoruz 

S I..~,. Sle lhr Trlnlrreld. 
J L. Bıhtittn'z işte buradadır. ' "d •tlıe lbaea meia Hcrt 

~ T ~ıekl&tir en erim ıfertdim 
~loıclae lbnıa ıute Reiae 

f yi 11yıbıt temıaal eclerlm 

Tarihten bir gaprak Ing·liz 
Şakaları 

22 2inci T eırl o 4., 

ı ·· ......... . ............ . 
fKah anlarl • 

oskovanın 
maz·d yed ği 

s kiz d rbe 

i Kahra nı i 
- Dünlin-:::dan devam- i SOBUTA Y f 

4 - Geçenlerde kanının 
yüıüıı8 P:pek sarı buldum. 
üzüldüm. Bir doktor ç•jfr· 
m•k için hemen 1111ok•i• 
çıktım. Yold bir arkadaıa 
r ıgeldim Ner ye ıittiğimi 
sordu:,, Doktor" dedim 

Journal de Geneve,ln !OD 

nftsh 1 nnın biriodc inti~ r 
eden J ne M rtin imz lı bir 
makaleye n zar n, Moıkova 
timdiye kadar şağıki ald
bet. muhasara ve istililar 
uğramıştır. 

On ikinci aıno ortaların· 
dayız. Juri DoJgoruki bir 
böyü kısabay• çevirerek, 
böylelikle Moskova şthrioi 
kurmuş oldu. on üçüncü 
asırda memleketin bütün 
cenubunu "Uıp k vuran bir 
"Mogol" istilası kaydedildi 
Altın ordunun T tarları o 
zımcn devlet merl.!c2i ollln 
Kiyef 1i b stıJ r. Kabuı an 
lilubı ilet nın n Mişel ke 
dini Moskov prellıi ilan 
etti .Bir asır socr da iv o 
Kolito os"o va bilyü dü
kası . dıuı ldı. Yeı:ıi Rus 
payıtabtı da bu suretle do 

a-arak 17o3 yılı a, Y• i bii 

yük Pdronun u.erkez.i p ete· 
rsburgaf aklttme- ine kadu 
sürdü. Bu dört suhk hırib 
içirıde birçok g libiy t •e 
mağlubiyt:tl r kaydedilmiştir. 
Ruryaoın bu m vcudiyet 
ıafhasınd , Mosko•a t 
ı kiz kere muba r yahut 
zaptedilmiotir: G ptan t r· 
ktan, yahut cenuptan gelen 
müatevliler onu def4I rla 
yakmışlar, yıkmışlau d , 
t~bır gene külleri v bara.
belcri ortasıod o dirilmiftİr. 

-Soou Yaran-

--o--
Getirilen mani
fatura şyası 

Ackara -Iatanbul Tic ret 
ofisi umum nıüdlirlilğO tara
fından M•c•riataodan geti· 
rilen ına1>1f.tura eşyasının 
teniine devam edilmcktedi •• 
Bu arada Ankara •iliy tine 
hhıia edilmiı olan 42 1andık 
manifdura eşyaamın önO· 
DlÜıdeld a-ünJerde şehrimize 
a-clecrjibaber verilmektedir. 

---o---
Askeri ri ize 

bedi yele 
Ankara - Kızılayla yar· 

dımsevenler cemiyetleri müı · 
terek komitesi önlimftzdeki 
11 1ı 2ünD askerlerimize kış 
hediyeleri toplamağa baıh · 
yacaktır. Bu münuebetle 
komite bir bey anıme neş· 

retmiştir. 

,,karım1n yüıünü p k b<eien. 
mi yorum,, 

- Dar berı de 1eni la 
roliyorum, diye atıldı ... Ben 
benimkinia vüzilndoo çokta 
ıı fıet ediyorum. 

•• • 
5 - Ksnmla aı kal11n 

eYleomiyecektik. Bunu;dil,ü 
nerek ber ı m a b yıflı· 
Dlllm. 

Oaa: 
- Evlenıekl demiştim. 
O da: 
- Feaa filrir dejil ama 

bisi kiaa alır kıl ccv bını 
Yermiıtı. 

•• • 
6 - Dila iki k•dın oto· 

büde yanımda konufuyor· 
lardı. Kulak minfui oldum. 
Biri d.sdi ki: 

- Acaba kocam beuden 
bıkmıı mıJu diy racır 
düşünürüm. 

Öteki ' 
- B11aı nıden hOkmıtti 

ordu, 
- Bilmem beı ıen 

vel e~don çılıtı, bir 
Ye ayak basmadı da 

• • • 

• •• 
daha 

7 - Geçen 1ıfta karımı 
iitçüyü öperkeo yakal dım. 

iyi bir azardıo ıoara: 
Kocaaıa tabiati aa1ıl, ooa 

memnaa etmek zor mu? 
Karam da: 
- Bilmem biç teıehbDs 

etmediaa cnabaaı 
• • • 

9 - Keram 

Yermif . 

ıoıdular: 
- Kocanız akıam eye 

a-eldiii zaman koUarıaı be· 
liaiu dolar mı 

O da: 
- Evet, dedi, ben yumruk 

atmaya dan amadan ev•el 
ba11n ... __ ..,__ 

Y atandaşlıiı
mıza alınanlar 

Ankara - Yabancı mem· 
laketJerdea hicret ve iltica 
suretiyle yurdumuza srelmiş 
bulunan 1784 millettaıımızın 
Türk vetandaolığıaa alınması 
için Vekiller Heyetince kı· 
bul oluomuıtur. 

ı 
ı 
ı 

Büyük fedık rhklarJa celbine muvaffak olduğum 

MATMAZEL Lı •iDARESiNDE 
ı 
: 

f P Dl V 

i Fevkalade şantöz DORA lU OVSKI 
ı Bugünden itibnnn her k11ım 

i DENiZ GAZ NOSUNDA 

• • 

:--58- Yazan· H. n. T. ı ... _ ........ " .......... .. 
lkinci bö üm 
Sobutagın karekterı, 
söulediğJ veciz ve 

tarihi n~tku 
--c.---

Cengiz hının \•efatında~ 
sonra Sobutay gen e S• b t ede 
kıldı, bu bOyük ve ü ı>lil 
kahraman daha bir çok ha· p 
meydanlarında görülruüf, aııl 
tAvrupayı iıte bundan ıoa• 
ra titretmiş •e bütüa mu· 
kezi Avrupayı istili eiıerek 
Adriyatik •denizi luyı lanı a 
kadar iomiıtir. 
Sobutaya muhalif olan tek 

bir kiıi yokta. c~n2iıia 
oğullara, kunıandanlar, pre•ı• 

ler, beyler hep onu ıeYer 
•e kendisine biiyilk aa11ı 
göıtterirlerdi. 

Oaa, Ceaıiıin bir köll•-
i, bir yar •efadarı Ye Tirle 

milletinin en bOyllk kıbra
mauı naurlle bakarlardı. 
Çüokll Sobutay 2•1et mlite
vazı yaı r, biç bir dedi Is.o
daya karıım11, kimseyi G"te· 
kinden liıtla tatmaı, en fa· 

ir inıanla en yikaek •ezire 
bile ayni muamele1i, •J•İ 
neıraket Ye Haleti ılıterir, 

l daima kendi itiyle ajraıardı. 
Her huıuıta onua re1lae bıı 
vurulur, itabet elde edilirdf. 
Kendiıine pek çok mal •• 
senet intikal ettiif halde 
bir meteliiini bile kabul et• 
meden hep millet aaadıtıaa 
terk ederdi. 

Hemen, hemen de•l•ti• 
bDtçesi onun elinde oldafa 
halde bir parıını llile israf 
etmemit ve "endi ıatt keJ• 
fine sarfetmemiıtir. 

Cengizln YHiyeti lıerlae 

Ôkeday Kaan olunca ltrld 
kard~ılerl, beyler, ••ılrler 
ve komat•nlar bemea Türk 
töresi mucıbiace baılan• 
açtılar, kaıakla,.aı omala
rı a attılar, Ôkıday Kaama 
öonae ıelerek llç defa dia· 
leriai yere vurdular, kendi· 
ıiai kucakladılar,laerkeı yerli 
yerine gfçip oturdu. 

Ökeday ipekli ve mll&•J· 
yen çadmadaa diıarıya çılr· 
ti, o vekıtki idet mucibince 
üç defa iı;ÜDffe k11tı ejihll. 

sonra umumi ıurette bızır· 

hıaın sofraya oturdu. Kadıa· 
lar sağ tarafındı, erkekler 
de solunda mevki aldıler, 

y mckler l'"nildi. Sobutıyı• 
gür sesi iıitildi: 

O q mı 



1 Alllfl C 1 

ihyada büyük Fransanın ye-
harp devam ıine hür 

~ ediyor Fransa -.----
-Baıtarafı 1 nci ıabifede -

Bomba tayyarelerimiz dOş· 
\ ana iki eıaılı zırhlı toplu 

atu Oıerlae mütemadi b~-

' camlar yapmıılardar. Ta~y•· 
relerlmizin Sidi Reae~e et 
rafındaki &trhla ku,;ıvetleri· 

f miae mllıahereti bilha11a 
••rkoli of.maıt~. En az 24 
· ıımar. tay;jarui tahrip edil
pmiı •e bıir çok dü1ma11 tay· 
r·~i ciddi ba1ara uiratal
~ .. ~ır. 

Lıbya mubarebeıi fevka-
Ude memnuniyet verici bir 
~arada inkiıaf eylemektedir. 

Sollum ve T obruk çevre· 
~erinde dBımaa kufvetlerini 
Jırmaia gayret ettiğimiz 

klundaki tahminlerin dai-
r• olmHı muhtemeldir. 

Roma (a.a) - ltalyaa teb-
111: . 

Sereaaikte dlla 'meydaa 
abarebesl devam etmiıtir. 
lbver bava luıvyetleri mtl

... ı, ıarette muharebelere 
llftirak eylemiılerdir. 

Toprak eepba1ınde tid
••tıi topçu d6elloıu olmuı· ..... 

Britanya tayyareleri Trab-

E
ıubl ve BinraıiJi bom
lamıılard1r. Haa.r olmuı-

u. Oç loriliı tayyareıi dil
~lrllmBıtilr. 

Evelki rece Britanya tay
areleri yeniden Napoli,Brin· 

tllsi ve Sinaya hiicum etmiı
erdir. E,Jere i1abetler ol· 

attar. Breadizide 6 &Jü 5 
rarah vardır. 

Siaada halk ılk6aetini ve 
almane olacak bir diıiplin 
•ahafaza etmlıtir. Burada 
•• 26 aın ve 24 yarala var· 
ı-tır. 

Napollde lo1anca ıaiyat ol· 
••mııtır. 

Top)ıramıı bir diiıman 
7yare1ia/ diiıDrmOtlerdir. 
Ba ıabab avcı teıekklllle-

rimiı Malta adaaında bir 
yyare meydanını yere ıürü

a&rceaiae bombalamıılar ve 
r•rde dört tayyare yakmıı
lardır. 

19-20 ıonteırin ıecesi in· 
rfllz ku,vetleri Tobrukun 
19 kilometre uzağında bir 
mevkii iıgal etmiılerdir. 

_ _,_o-..-~ 

omonist de· 
"il lngilizmiş 

Belgrad, (a'a)- Sirb11hn· 
• komiaiıt · mücadeleaiad~ 
ldlren iki kominüıt üzeri
de YHikalar bulanmuı ve 
aların iki laıiliı zabiti 

lduiu aolıtılmııtır. 
Boalar iıtili ı1raııoda 

rmanda rizlenmiılerdl. 
iıleamfı dah• dokuz Iari· 

--1m-
Vaıiogtoo ( .t) - Gene· 

ral Deıol tarafından tetldl 
edilen F rınıız milli komite· 
sinir. Birleıik Amerilra tara• 
fıadan tanınmasını temin 
makHdiyle bua&n m&muıil
ler mecliıine bir takrir veril 
meıi ihtimali vardır. Cüm· 
huriyelçi mebuılardan Foka· 
ter bu hoıuıtaki takriri yaz· 
mak itini Ozerlae almıfbr. 

--o--
7500 Lira 

Ş ehrimizde maruf tiiccarlardaa 
Bay Ahmed Tatari mnuse· 
ıeıi T&rk Hava kurumuna 
tam 7500 lira teberrlide bu 
lunmuı ve bu kıymetli hedi
JHİni Hava kurumu vezne· 
ıine teslim etmiıtir. Manifa· 
turacılaran liıteti yilz bın li
rayı geçmektedir. Tebenll· 
lerin ıebrimizdeld yektna· 
nun 350 bia liraya çıkacatı 
tahmin edilmektedir. ----
Yan2ın 
başlan2ıcı 
Alaaacak Gül ıok•i•nda 

oturaJ Tevfik oila Seyfettin 
banyo od11ına retirdiiı ,.,. 
loDgu temofaria yanına koy
duau ıırada beznen olan 
ıalonk bararotin tuirile yan• 
dığı ve ahıia yanı batında 
bulunan karyolaya airayet 
ettiği g6r&lmüı we bidiıeye 

aebebıyct veron verea auçlu 
hakkında kaauDI muamele 
yapalmııtar. 

Bıcak taşımak 
Keçeciler Birioci k :.rdon 

Gardenbarda çahıaa Vehbi 
oğla Naimin v ıiyetindea 
şüphe edilmiı ve üıerinia 
aranmHıoda bir bıçık bu· 
lunarak ahomııtır. 

§ lkiçeımelik Kestelli cad· 
deaindea geçen rlısaa oğlu 
Alinin vaziyetinden ı&pbe 
edilmiş ve üzerinin aranma
ıında bir bıçık bulunarak 
ahnmııtır. 

Çorakkapı Ba1mabane iı· 
taıyonand• duran Durmuı 
oğlu Huanın vaziyetinden 
ıüphe edilmiı ve Ozeriain 
aranmasında bir Ilı çak bulu· t 
ııarak alınmıştır. 

Zayi 
lımir Emniyet müdürlüiüa· 

den 32/1974 ıayı ve 29-11-
940 seaeıinde almıı oldu
ğum ikamet tezk'- remi zayi 
ettim. Yenisini alacığım için 
eakiıinin hükmıüz olacağını 

ilin ederim. 
Keçacilerde Mani1a ote

linde mukim Mustafa 
Şevki Uyi'ur 

(llUCIR 11111 

YO· 
Sicilya halkı 
isyan ediyor 

1 I Çeklerin orta· 
lama fiatları 

--o--
Vaıini'ton (a.a)- Vıtini· 

ton ıiy• al kaynaklarından 
alınan haberlere ı&r~ Sicilya 
balkı açıktan açıl}• iıyan et· 
mek iberedir. 

Bir ltalya1a afilui Afri 
kayı bereket eder etmez 
Sicilyalılar buaa maltadaki 
lnriliılere bildirmete muYaf
fak olmaktadırlar. Buodaa 
bııka Britanya denizaltı mil· 
rettebatları istedikleri ribl 
Sicllyaya çıkmakta ve ltal
yan makamları buna mini 
olamamaktadır. ---
Moskovaya 
Doğru 
Moıkova {a.a) - Cephe· 

den Moıkovaya ıelen ıoa 
haberler Moıkova1a doir• 
b0y6k Alman taarruıunun 

yeniden baıladıtıaı ve V •· 
lokolımka iıtikameiinde H· 

kis tümenle bir hDcum ya· 
pddıiıaı bildirmektedir. 
Taı muhabiri tiddetli çar

pıımaların devam ettijıni 
yazmaktadır. 

Muhabirler Moıkova ctp· 
heaiain diier keaimleriDde 
de Sovyd lutalaranın ıiddet• 
li hücumlara mukavemet et· 
tijini kaytl~ylemektedir. 

Çup ımahr b11hu11 Mua· 
kovanın timal keıiminde bil
hassa tiddetıidir ~e bnıada 

düıman moıkevaya kadar 
bir redik açmak teşebbü· 

ıüo dedir. 

iki boğa ve . 
bir dana yandı 

Dlin Karşıyakada Secaat 
ıokağıada bir hayvan d•m· 
ında yangın çıkmıı, iki boğa 
ve bir dana yanmıı,digcr 

hayvanlar kurtaıalmıf, ateııa 
etrafa ıirayetine meydan 
verilmemiıtir. 

Oiia ikinci kordonda da 

bir yangıa baılanrıcı olmuı 
Viktor F edele aid evin ba· 
nyo dai eaiodeki çah çırpı· 

lar tutuımuı a da deıbal 
ıöodürülmüttiir. 

---c---
Turistik yoltar 

Vali Fuad TukHI dOn tu· 
riıtik yollar icıaatuıı tdtıf 
etmittir. Paralıköprii Bayraklı 
araıındaki p rke döıeme ın
ııatı ilerlemiıtir. Bandırma 
ci,anndaki taı ocaklarından 
11tın alınan parke taılarınıa 
lzmire getirilmeti için deniz 
nakil YHıtaları temin olun· 

---o·--
Ankara-Biriaciklnun ayı 

içinde göıöoiine alınacak 
bor11da kote olan ye olmı · 
yan döviderin ortalama çek 
fıatları teabit edilmittir. 811 
Da iÖre Sterlin 522 kuruf. 
dolar 13179 73 koruı, Peıcta 
1289 kuruf, ineç kuronu 
3088.25 kuruı, Rubl 3903, 
100 Rayımark 235294, Da· 
nimırka kuronu 244593, N or· 
yeç lıu•oou 287983, Arna· 
vut fraarı:.41.6432, ... Honr -
Kour doları !31154, ithallt 
için Ar jıntia pe:ıoıu 326250 
ihracat içia Ar jıntin pezoıu 
386667, Riyal 73970, Ruble 
248691, Çek kuroau .. ~51833 
Mııır lira11 53588, Kıbr11, fi· 
liıtin, Irak liraıı 522, Suriye 
lira11 Paria iizeriadea 0.91 l 
altın aterlia 102389 • 102830 
altın Rayımark 0,5012, alba 
penıll 0.3680 altta lniçre 
franrı 0.2882, ihracatta 
Raımark 50 50, itb•litta 
Ranmark 50.76 kuruıtar. -·----

Memurlara 
ucuz basma 
Ankara, --: 

Siimerbank yerli mallar 
pazarları mrnt ve buıuıi mile· 
ıeaelerdeı i memurlar1 alika· 
dar ~de 11 bir karar almııtır. 
Buaa sıör e, nüfuı cüzdan· 
lariyle yerli mail., pazar
larına müracaat ede1Jlere 

· ucuz fiatle buma, patiıka 

ve ameri an be ılcri ıatıla

caktır. 

- o --

Almanlara Göre 
Bc:rlın, (• .a .) - Alman or-

duları baıkuıııaadanhiıaın 

rumi te blığidir: 

"Dooeç havzasında ve cep· 
heoia merkeı bö f t rinde bu 

gün cereyan eden • muhare
belerde bariz ilerlemeler .,ı. 

muıtur. 

Leniorrad 6aleriade düı
manın çıkıt teıebbüılerini 
piyademiz akim bırakmııtır. 

----------- -
Denize 
indirildi 

Niyuz Port, (a.a) 35 biD 
tonluk 1 diana zırhhıı deni· 
ıe indiriJmiıtir. Zuhh 70 mil
yon dolara mal olmuı, tıb· 
min edildiiinden~altı ay ev• 
vel denize iodirilmiıtir. Ge 
minia huıuıiyeti Oç katlı ta
reti bulunm111 Ye Hatte 27 

Amerikan 
• Tayyareleri 

--o--
Londra (a.a) - Loadr•d• 

b 
' 

• ~-~ a unaa Amerıka hafi t• 
vetleri kumandanı bey••'

1 

bulunarak demittir ki: ~ 
"Şıcodi orta ıarkt• ~· 

çok Amerika tayyareleti 1 
dır. lugiltere orta t•rk t~, 
hizatanı kabil olduju " lı• dt· 
bir tip yapmak isteıoit 1' 
Tayyarelerimiz doım•• t•' 
1arelerine thttiadgr. fl~t 
uzun ı6recek olu11a teçb 
yenilenecektir.,. 

---- ' 
Şeker meselefl 

Ankara,- Şeker fiıtl~ 
ıam yıpılacıtı, ıekerl• ;.. 
aika ue:11tılac•i• ılbi ...
lanık haberler çikara• I' 
kimıelerin f ınattaa lıtif~ 
e1lemek .. iatediklerl ~ •• 
dikkatı celbetmiıtir... ,JI 
Şekere ıam yapılmall 
mevzuobabiı deiildir. ,. 

Hiikilmetia. pancar fil~. 
oa. para ıam yapmaıı r'~. 
adeD çıkarılan bu kabl~ 
yialar '"eımea tekıip l 
mektedlr. Şekere buıl• .,
duiu ribi iıtikbılde .. 
yapılmıyacıktır. --··.,_·-
Avrupa yoldo• 

da köorüfet 
• ''' Aokara - Uıunl&6P' r 

Sıvilingrad araıındıki /. ~ 
rupa iJo mliaakalib t•j. 
edecek demiryolu 1&apr&I ,r 
nin iot• ameliye1i ıoDI 1,. 
mek üzeredir. Vakıa 1-_; 
lerde int• ameliyeıi ik 
edilmif bulunacaktır. lif 

Arda nehri· üzeriad• f j 
dılik muvakkat bir 1J6P' 

1 

yapılmaluadır. ~, 
--o -

1
h 

Çimento sat•~ ~ 
serbest ,,. 

lıtanbul - Çimeato ~·· 
btları hakL:ında :.,,ele•"' 
nulmuı olan tahdidin ~:-
rılmuına dair karar b ıl'_' 
viliyete teblii edill19 dı' 
Çimento ıabıları ••"

1
; ~ 

olduğu gibi her taraftı t 

oeat yapılacaktır. /ı 
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