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~ vE AÇIK ı Batırıla eni- S n 
lngilizler f rsat'ce vapuru hak- Al 1 Rus Li 

tan istifade kında tafsilit :~01 in· da i 

öre 

edecekler mi? Maksut k a p a- lb. . Kahire, (•.•.) - Rı- men 

1 b t 
e IS Dl bildirildiğine gör ı gıliz kı-

G 
-• IDID eyana : l taları Bardiy yı işgal tmiı· 

. çen 18nk& m•kale -•- ÇI 8FIY Or ar l rdir. 
mizde ı~ııliılerin ti· 

:•lt ~frikada ~arekete ıe_ç· htaabul - "A\yıa 18 inci --•-- Hint kıt lcrı Seydi Ôaıe-
lrlerani ve bılbaa .. Libya 16aıii Burıazdan lıtanbula Koibı~ef (11 •11 ) _ Sovyet· rin 15 kilometre şimalinde 

t'Plaeıhade ciddi HJılabile· hareket ettik. Bul2ar kara ler barekitın neticesine iti· bir mevkii z ptetmişlerdir. 
:•le baıı bHlunlarda bulun- ıularına yar1m mil açı le ta matla bıkıyorlar. Ruıl r lngi· 
•kları•ı 1aımı9hk. idik. ıl)aat 15,30 da Hayı ul- liz ve Amerikan yardım usul· 
lo1adra kaynaklarından alı lab kaptan batırdı: lerioe gövenmcUedirJer. 
~· Y•bi hıberfero 16re ıoa - Arkadatlar ıefineyi Almanı., esir aldıkları Rus 
it~ Ud ı&a zarfında loıiliz, terkedia. Hkerlerini ıoyarak elbiıele· 
• '•d ve Yeni Z..Jand• "u•· Bu feryadın arkuı rı daa rı o i giymektedirler. Ruı Cıt:p• 
u:••rİbİD Afrikada bır bayl ı mütbı, bir infılik oldu, keo· beıiude •oiuk ııfmo altında 
) «llitler Ye bazı mühim aimi dat; .. ıar İçıode deDiıde 40 4S '-"· AJmanlar1n ta-
':!•t ele ıeçi_rmitludir. buldum. Vapurumuz yav.f h~mıııill edemediii bu ·~iu-

"'--.il•, b&tla calaaa Al- yavaı auya &6m0tüyordu.Bü· kua Ruılu 50 derecesine 
~ •t.rnı en ~ldbit •• kan- yak tr.bta parçaaının 6ıtüoe ıab•mmül ediyorlar. Çünkü 
'-llllt1laarebelerde e• büyiU' çıktlm; telitım ıeçer ıeçmu öyle ahımıtlardır. 
-...... •aici lnınetlerini Ruı aı kadatlarımı araıtıroım a· 
~.._dade meııul ederler· •aıım çıllbiı kadar da baiı-
~ l•İilialeria, oalar içıa fl)Ordom. Ttk bir c~vap 
~ ••aııaa ele ıeç aıyea ba alabıJdım: 
ı_ '••az fırıattaa ne ıurct "8endaa baıka kiaae yok" 
ı... i•tıf ede etmek yohıo• bu. Bu ı aı kadapın Hayrul· 
~kı.rıaı deı&aerek blJi• lahıa ıeai,di. 

"•rak içindedir. Arkadaı•m yllıerek y•••-
'l lt•rlıeıia ıordui• bir ıu ma yaklaıtı. 2,S dakika ıon-

'••clır: ra V aıilikoı k17alarıadaa b• .. 
~~ loıiltere b• •aıiyet landaiam yere doira ılr· 
~•da, •• J•pacak, •• atle bir ıaDdabn ıeldijloi 

•-~•cektlr? ılralm. Gelealer baliar ka· 

-o---
Mihverin mü· 
daf aa grupları 

Loodra (a.a) - Libya 
meydan bubiade dOım•• 
k•vYetleri 4.5 ıruba ayrıl· 
mıılardır. Bu rruplardaa bir 
d6ım•• ıarnizona ııkııtırı· 
larak b&lyülı ı.ayiat •erdiril· 
mııtar. Bardiya bu laarpte 
iıval edilmittir .• ---~ ıaalia ce•alta•ı asa Jıkçaları ldii baalar ikimiıi 

l.ı,. ''• laldiAt •H•c•il de kayıta aldılar, ıabile ıa - S b t d 
'\' ba laaıaıta faıla fikir tirdiler Bbıaar aıkerleri lf IS a 8 ye. 

biıi ıırtlarında taııyarak ı•r· • 
'llllltalea ylrlltllmeıiDi DİHDlarına 16tlrdtUer Ye Dl mahkumlar 

bt1Ja1oruı... biz• llaımr•len iaaa1at yar· 
\.._. Sırra Sanlı dımı 1aptalar. KıA bir te• 
:'--_l daYiyl mliteaklp akbmıı ba· .Jllanlara Göre ,..... ,.ıdiil•dea biae •• 
~ yakabı, palto ye ıaire ııbi 

Aylık harbı•n e11a Yerailer. Oradan Var· 
" nadaki konıoloıumaıa ait

tik. 

'-. sonu 
\,1 il• (a.a) - Alman ba
'>ı 1d

0ia seferinin ilk bet 
\ Çi1ade So•yetleria inıaa-
,1~~' ınalzemece albndan 
~~111lı1acak kayıplara uğ· 
t)Oo •••~• bildirmektedhler. 
~ .Ooo kilometre marab-' \..' ,t, . i 
.. .,, il ıbli olanmoıtur. 

~ ;tl•r eDdliıtri ıabaları
'dı ''tte tlçlla& kaybeımit· 

--o--
Suriyeye yiye
cek maddeleri 

Loadra (a.a) - Britanya 
Suriyeye ucuz iaıe temin 
etmektedir. Satıı ve nakli· 
yat tahditleri kaldırılmııtar • 
10 bia tonluk buiday ve 
o kadar un gelmiıtir. 

Belırad (a.ı) - Subiıta· 
cenubunda 30 kiıiden mil· 
rekkep bir kamOniıt çetesi 
ıiıli olduğa yerde keıfedil· 
mittir. Çete tamamen imha 
olanmuıtur. 

---o--
Deniz 
Muharebeleri 

Kahire (a.a) - 21-22 ge· 
ceıi hna kav•etlerine ilti
hak eden donanma ort 
ıark denizinde bir düıman 
kafilesine hllcum ederek bir 
krunzöre tam iaabett" bu· 
lunmu§tur. Siyah dumalar 

KIRK BiN MIHVERCI 
MUHASAR4DA 

Sirenaik d ki hareketler 
hakkında haberler ~elmekt -
dir. Büyük Britanya kuvvet· 
leriain barek t plioı esu 
bati rı içinde sol cenabha 
yapıl o büyük ve ,umullü 
bir bar ketten ibaret dmuş 
tu. Kendi majiaolarını tu· 
tan Alman ve ltaly•olarıa 

irtibatı eaaı kuv•etlerindea 
tamamen kesilmiıtir. Arka· 
ları lceıilmif olan dOtm•n 
kuv•etleri en aı k1rk bin ki
tidir. A isleri duyulacak 
olan ehemmiyetli bir zafer 
knanılmııtır. Bütün ba mü
cadelede düımana ai1r dar· 
beler iadirilmiıtir. 

BINGAZIYE DO~RU 
Zırhla tümenlerimiıin yakın· 

da Bingazioln cenubaodan 
reçen yola keserek bu f8• 
bire •aracakları tabmia edi· 
liyer. 

K bire, (•,•)-ögrenlldi· 
aine ıöre biiyük Libya mey
dan muh1ıırebe1i daha iki 
üç glln ıürebilecektir. M&
him ta k kayınları Yardır. 
Düşman büyük bir inatla 
döglifmektedir. 

Amerikan mamulabndaa 
tanklar muharebenin kuv· 
vetli tarafını tutmaktadır. 
Umumi heyet itibarıyle taa
rruzun b rh: va•fı QBritanya 
hava kuvvetleri tarafından 
ha,ada kurulan müthiı ha
kimiyettir. 

BU HARP iMHA rHAR-
81 DIR 

Kabir , (a.o)- Kahirede 
çık n Egipti on gazetesi 
Lf bya muhar besi hakkında 
ıu satırı rı yazıyor: 

-D oamı 4 üncil sahifede-

~ neli 1,S Li 
4vlr6 4 

>A l'ISI (100) P 

Sovgotlere Gör11 
t 

Ruslar bazı 
yerleri aldd; 

Londra (a.a) - R1111• 
yeni Alman hamleıiaia bt 
muvaffakıyetlt.r temin etti 
ulaşthyor. Ba11uala bera .. 
Raılar Hkeri faaliyet teb 
bajladığı zamaa Alıaul 
tarafından ele geçirilen ki 
leria ıonradın geri ahM 
ğıaı bildiriyorlar. 1 

ROS TOFUN V AZiYETic 
Almanlar Roıtofaa •ap~ 1 

dildiğini ilin ediyorlar. Fı 
kat Ruı mahfilleri ba halM 
rl henüz teyit etmemiılerA 
RUSLAR BAZI YERLERD 

ÇEKiLiYORLAR 
Moıkova. (a.a.) - Kru 

naya Zveıta ıaseteıi •ul 
yetin ciddi olduğaa11 •• Sn 
yetlerıa bill maka••me• 
ve m6cadele1• deYam eltili 
lerioi bildiriyor. 

Almanlar cepheye J• 
kuvvetler •••ketmiılerdlr. 

Sovydler ceHretle dlYlfo 
m ktedir •e adet. billa
tank iıtilalliil karı•••~ 
geri çekilmek mecbarl1et1 .. 
de kalmıılardır. 

Almanlar çok atar ka11p• 
lar •eriyorlar, yalm• iki ... 
içinde 50 taak •• Wr tela 
kamyon •• uker lıarllet-. 
miılerdir. 
Moıkon, (a.a.) - D1a 

aıeceki Sovyet tebllil: ' 
Mnbarebeler bitim ceplle 

boyanca deY•m •t•lttlr• 
Çarpıımalar Kl_ia, Voloke-
l•nd, Tula •• Doa lıerla .. 
Roıtofta bilba11a ıtddetli el-
moıtar. 
Düıman beı ta1,are lrar· 

betmiıtir. Biılm ka11bımaa 
iki tayyaredir. 
KANLI MUHAREdELER 
Moıkova, (a.a.) - Tu 

ejacıının Moıko••Y• ~ 11.,.. 
y nl Alman taarrasaaa ••· 
1 tan bir telırafıada tirle 
deniliyor: 

Almanlar mabarebe1e W. 
çok ihtıyatlarla beraber ..... 
yük miktarda tank ıtrı,_. 
lar. Her tarafta kaah malaa
rebeler c reyan etmektetllr. 

Yeni bncum bilha11a taJak. 
larla yapıhyor. 

~· 
\ ~··• Çantanı belıeYik· 
~'ti ''tı harpte kaıaaılan 

Sopalı hücum 
_çıktığı g6r61müştür. Bir tica· 
ret g misine de isabetler 

Boyaoz Ayrez (a.a)-elle- yıpılmııtır . Bu da ateıler r:. HARP· PANAROMASINDAN: 2 

'iti •ti11 ancak iıtikbalde 

S 
~t l&rtUeceiini 7aımak· 
t. 

i ~~it ŞıP.fALDE VAZiYETi 
S ~ 1~1rı, (a.a)-Son ıln· 
S g Pı•ler doiu Karalide 
1 ı,~:Y~t tlmeniai imha 

l tdır. Dıier Sovyet 
., ••odane maharehe· 

1 1 ~tilQaarak •aıiyetle-
.. t.) ~~ıtirmere çahımıı

-ı 1•1aadiyalalar Te •r bir çok mukave· 
,~ •larıaı birbiri arclıaca 
. .;:•ı111aaı lmlaa.,etmlı· 

Jblr kaıamatlara 
4 t11tt Nltllfft 

rinde ıopalar olduğa halde içinde bırakılmııtar. Bu ka-
200 kiti bir ıinemeya bn- fileye mensup bir torpido ve 
cu111 etmiılerdir. burada bir diğer ikf iışe g misi torpil-
Almaa filmi gösterilmekte leoerek battıkl 11 göıülmUı· 
idi. Sinemada bulunan r.80 tür. 
mana fena , muamele yapıl- --o 

m•ıhr. Çınde Amerı-
Rostof • Doneç k •• 1 • .d. an us erı 

geçı l Tokyo (•.•) - Niıi Niıi 
Berlln ( •.a ) - Bcrliner gaıetcıi Amerikalıların J•· 

Lokal raıetesi: Ro.tof Do- pooy ile harp olursa Çiode 
aeç ile Volıayı b; ğlayan hıea üsleri tesiı edecekle· 
bir geçittir. Bundan ıoara riai ve bir Am rikaıı ıuba . 
Raılarıa burada tutunamıya.. yınıa ıimdidcn Çinde hı•a 
caldanaı tıltarlı ettlr••k· meydaaları yapıldıjıaı ya· Gln ıeçllkı• ılddetl•••• 

t••lr· 



raz ekmek
~ yoksa es
r ekme mi? 

_......, --
~ 'aıan: Prof ıör do 

11 ) Sadi lrm k 

1 -ı-

tor 

,-~ii• biuz epckli 
fıaa karar T rileliden· 
ıördtik ki bey z kmek 
~erimizde 1tdeta bir 

ı haline relmiıtir. Bir 
f beyaz ekmek J bil-
için bekim bekim do

rapor ar•yaal ra ne 
r ıık te~adOf ediliyor! 

; \eyaı ekmek tiryakileri 
i'ruptur. buol rd n 

nımı baraak rahataıılık
bey z kmeğin de•a 

;taaa inaaanlardır. Bi. 

U kabıılarını eımer ek
• arttıracatını Hnan
r. Diier bir kıımı biç 
\ılahl eaaıa dayanmada• 
ıeyia incesini istedikleri 

• •u• da incesini ara· 
~adarlar. Bualar alelitlak 

JUr mlpteliııcLrlar. Ba
·ı de eıkiden ekmeiia 
~m•ı ıiyabını laiç ıe~me-
erl lıalde ekmeie biraı 

ık lrarıthrın("..a birden 
beyaz ekmetla mefta· 

t ~laYermiılerdir .• 

ılrlllllyor ki ba itte ilmi 
l kati blitln açıklaiiyle 
..... ı. ıamaaı relmiı-

YYell ıa Yak,ayı tubit 
~.. : 

aee un yapmak teknifi, 
>eten y aldir. Ia1aa oi-
11ırlarca kab •• ıiyala 

ıaek y mittir. Bu ekme · 
kepek b•fuadai11 ıibi 
{dıy Ye arp t rlaaıada 

iıen har çeıit mabıul de 
htık bulanuyordu. Bana 
~men, daha doğrusu belki 
aayede buıünk6 k dar 

·•ak rah hızhğı görül· 
ıdi . Her ı yin ö.z.üoü, in
dni yemenin f ydah ola
tı telikkiıi rıdayı ıuf 
2ori b kımınd a mütalaa 
~eaia bir n ticeaiydi ki 
ilim bu ıörü ün hatalı ve 

llikeli oldağaau meydana 
ymuıtur .• 

Gıdanın kaloriden ibaret 
lui a dilflliniildOj'O o de· 
le rde kaloriıi az olan h r 
y IOrumıuz bir yük sayı· 
~h. 

Çorbanın mid us re ını 
?umıuı yere ıul adıraca-

kaba unun kalorice dü· 
k olduiu için z rarlı ol • 
i• ribi tel kkiler hep o 
ip r•çmio devrin telik i· 

ridir. 

-Sonu Yarın-

"'ilt ve_Znbr vi Hut h 1 rı 
Mntehauııı 

DOKTOR 

alib Soııa 
iki.el Beyler So. No. 79 

Apar m nın 
altıncı katın
dan düşerek 

öldü 
---<>--

Iıt nbal - Takıimde Li
ma tin caddeıiade Birel 
apartım nında otaran 25 ya· 
tı nd Sinyora Eli iıminde 
bir kadın, dair~ıiaia c•mla-
1 rıaı ıilmek için pencerenin 
dı' tar flD& çıkmııtır. F11kat 
ba esnada mü• zeaeaini kay• 
b~tmiı ve apartmaaıa altıncı 
atı daa caddeye diımtıı· 

tüt. 

Sukut neticesinde •lcudu. 
lıurd baı bir b.ale 2'elea ka
dın deh 1 Beyoğlu baataue
ıine k ldırılmııH da, kurta· 
rılamiyarak 61ruOıtlr. 

--o-
Çocuklar 
oolattırılıyor 

lsta•bul - Vali •e bele· 
djye relıi Dr. LDtfi Kırdar 
ıokaldarda ı~:ıe• küçlik 
yaıtald aeucri çoc•klarla 
m&cadele edilmuiol allka· 
darlara emretmiıtir • 

Ba u nıeriae e•elki 1Bn 
Ye d bir çok •aıiyetleri 
iyi f~h61miyea lıOç6k çocuk· 
lar yakalanmıı •e bunları• 

aiJeyf Yaziyetleri•İ• toabiti•e 
bı ılanmııtır. 

Ba çocaklardaa bir inamı· 
nın biç kim1eıi olmadıjı an
laıılmıı Ye kendileri Dartıl
aceıeye Yerilmiıtir. 

Darilla..:eıedeki ilk tahıil 
çatına relmit çocuklardaa 

SOıi tehir 1 h okulla11aa 
giaderilmlıtir. 

Bu çocukl r ilk talaıillerlnl 
bu okullarda para11z yatılı 
ol rak ikm l ed ceklerdir. 

Safder mah
kum oldu 

lzmirin m ruf manifatura 

tacirlerinden Safder Girid· 
linin Aıliye birinci ceza 

m hkemeslade cerey n et
me te olan mubakemeıi diln 

ıon ermiı, rüovet vermek 
ve Millt korunma kanununa 
aykırı hareket etmek açla
ruıd D OD ay, 24 iiiD b11pae 
mıh üın 'yetioe karar veril· 
miştir. 

ClliLltiil liMllJ 

Şehir Habe lerı---
M#iii i; b ı ·-rn 1 t'U a- ; 

Vilayetlerin 
ay cetveli ri --··----

Villy tler her ay Dahiliye 
•elrlletio bir cebel 16nde
reccklerdir. Bunun b6yle ol
m111 denk bütçe yapılmasına 
baı-lidır. Sebebi da baıı ma
ıtların rüoü i'Ün&ne •erilme• 
muinden Teyahut 1atın alı 
nan bir ıeyia 6denmemesi
dir. Ba ytbden vekilet her 
ay esaala malimat alabilmek 
•e ba sebepleri bilmek için 
birer ce.hel i temiıtir. 

-o--
Vilayet umu

mi meclisi 
Vi~yet uaıuml mecliıi Şu · 

baho iluoci baftuı baııolla 
yılhk teplaatıııoa baılaya
caktlr. 

TahıiJit fıiae bl1lk ela • 
miyet Tererek ııiu kentrol 
altında bulundurulmaktadır. 
Talaaıllttalu faılalık miktarı 
pek bDy6kt6r. B• itibarla 
yeni aen~ bfitç~ıinia dalı• 

kolaylıı la b.zırlaoac•iı mub · 
temeldir. Maıraf fHıHarında 
aılmalıL t.biıdir. Zeıen mu 
aUim m•atları da kapt.lmıı 
hr. Bu tuplaı h iatılaap dev 
resi olmak ıtıbarile mubım· 
dir. 

--o,---
Bornova Parti 

konırresi 
BornoYa n•hıyui P.rti 

koni'reıi senelik toplanb11 
•lmuıtur. lda"re bey'eti za
lı 11tına H lid Koc•oila, 
Etem Pekin, Demir Uzun, 
Mebmed Heacı, Said Aktu
D aeçilmiılerdir 

Murahhuhklara Halid Ko
c oilu, Etem Pekin, Mah
mud loc "'ilu, Şemsi Kava
lar, Mebmed Hoocı, Demir 
Uıun, hkeuder Ôıt~t•I, S id 

bun r, Bedii Al rm n, 
Hüıoü Ôzkan, Enver Atacı, 
Abidin Liper nçilmiılerdir. 

Göztepe devre 
birıncisi oldu 

--.. ~ 
Dlia Alıancak ıtadıada 

Uk maçları•• deYam ediJ
mittir. G6ıt~pe din Karıı
yakayı da O S y•amek ıure
tiyle birineı denain ı•mpi· 
yona olmuıtu . Göıtc: pe taln· 
mı biç bir t kıma yenilme• 
~ea devreyi bitirmrıtir. 
Ateı • Demirıpor maçı 

çok heyecanlı olmuı Ye maç 
~ 3 beraberhkle bitmittir. __ ., ___ .. 
Vekalet emri

ne alındı 
M niaa vıliy ti İdare hey 

eti aıuındao S zai HHman· 
kaya Vekilet em ine alın· 

mııh . Mülkiye b f mlifettiti 
Aiib Erkara 7eriae tayin 
edilmfıtir. 

Siuilaiıu kaymakamı Rlt 
tü Ôzil Samauo Yali maa· 
Yinliğioe tayin edilmittir. 

--o--
Çalış a 
Proğramları 

D h•llJ" Veliilliti, •alilik 

l"'r• bir tami• yaparak y•p• 
tıkları itl"r •e baı.rılm .. ı 

dütünlllea iılerl bet aenelill 

çahıma Ye imar prorramla-
11oıa birer auretiain yollau

m .. ını •• timdidea ıonra 
bun•a uıul y•pılma1ıaı bil 
dir•ittir. 

--.. --
Dövmek 

lkiçeı elik H .. tane ka 
pa11undan içeri rirmek iıti· 
y n H lii oğlu · Hbık h Fe 
Ualı ka pucu t rafıadaa içeri 
ıokulm dıiıod n mu(ber 
o}., k lupucu A met oilu 
1315 D" HH aı d6vdüıün 
deo yaıul.taı:nıı v mt·ıbu

d o adliyeye teslim edil· 
mittir. 

ı,ELHAM A Siocnı eıuda 2L 2cı teırinı 
Cumam tiaelerden itib renı 

ı Emılie Bıon n'&n meıhur rom nandan iktib ı edilen ı 

:o•• L y N AŞKMerJe Oberon. '!u ıheriagı 
, L urence Ohvıor ı 

ıRomeo Juliett' naıire ol bilec k yegin eser, ıeaenia en ı 
tbly&k ebedi •e J yemut bir aşk filmi. Aıll unutalmıy calıt 
ımu11zam bir ı heaer. Bu film Beyoğlund 4bafta daimi bir ı 

_____ 1111111 ______ ımuvaffakiyet kazanmııhr. Seanslar: 1-3·7-9 da eamartesi ı 

Satılık ÖndOla,uon ı pnar llde bıştar Ht:rgtio ilk matine ucuz e Dl ı 

Makinesi 
Fr ns nın 41 modt1li olup 

h r onforu b iz şık ve kil· 
bi PERMA m ıkah otom -
ti ıi tem Ondül ıyoa ma i
ıı eıi ayak ı avarı, ik lıj 
b ı yıkama lege l, el şuo· 
Yarı, diğ~r tcferraatıyle bir-
li te tılıktır. 

Adr ı: Biıi el Beyler 
No. 34 

: T s· d Telefon: ı ayyare ınemasın a 36-46f 
ı -Burna matinelerden itib ren çok :ıeuria proiram 2 
:-t-Olm z eHrleril• tanıamıı beıtekir ÇAIKOVVSKl'ninı 
: Hayati, e erleri - Aşkı Te k•ndiıi rlbi bir ıaheser olan : 

f Unudulmaz Bir Ba o Gecesii 
:Filminde i'arecekıiniz . Bu filim ayni zamanda tarihi Ruı ••· ı 
ı rayla1101 b Jolarını v hay tı ı ı&ıtcren Dper filmidir. ı 

: 2 o·· ıd·· o lugilizce &ılü bn &k ı 
ı · U en rm&Dseri n~t filmi. Ko oaiS 
ibayatında serv t peıi de koşıa innnlaun m rakh m•• ra·J 
ı J rlDI re.teren enteresan fııim. Oyua Hatleric Ô Jdth• a ı 
ı Oımaa aaat 2-5-ltle Bale 1 •1111 3,30· 6,30- t ,39 tla ı 

HllCAYE 

GECE 

Kuşu 
-ı-

Oıta halli bir memar• 
lnııydı. Fakat bir yere ıit· 
tiğl ~amaa ona ı&ıteril•• 
lıürmet ıeluia •• sear ln yi 
bByl\deriae r6aterilmeıdl ..• 
Bir tiyatroya ritse ıala•• 
•011t~lgr, o ıeyredlllrdi. So· 
kakta onuala karıılaııa •• 
•iır, en medeni adamlar, 
z&ppeler yollarını dei ittirlr• 
ler, ona daba iyi ıaıebil· 
mek için adi ıokak çapkıo· 
lan ıibi arkaııadaa ~ fider" 
lerdi. 
Kuytuklg yıldıılar ıibi 1•' 

1üzöade anca~ pek aeytek 
fasılalarla 2'6r üJt a laarika ll· 
de ı&zollerdendi. 

Oa•o ylıladea aile1lal• 
İtibarı da artmııh. Aaaeıl· 
le bab•tı ke•di klıeleriad• 
HHİ:&, ıadHıs yıııyaa k••" 
di laalleriode iaaaalarda. fa· 
kat kardeti, yeDJ HI • • dı· 
ha baıka ren~ a krabal•" 
ı~brin en kib.r ıoıyetel•• 
riae. dalet edilirdi. 
Lemanı kDç6k yaııad•• 

beri bir çok yerler.le• ııt•· 

mitlerdi. Fakat • bir tlrll 
evleaaaiyorda. Soıyetel•ı.I• 
O•llD İÇİD fiyle dltlaly.r' 
lardı: 

- G6zollijine çok ıl*'. 
niyor. E.rafıada kam f iil 
tahplnr •ar. BuoJ., la•" 
feDÇ Ye fOl<ll, hem ıe•ıl' 
•• meıiyetıi ioaa•lar .. f •es'* 
b• mlıterl kalabalıtı ~al 
cağızı f 'fırbyor. Bu kadal 
ço" taııp araııadaa bir tir" 
lü birini •eçecniyor. 

Oou yaluız erke kler el•· 
;u, kadınlar da ıok bıt•· 
oirlerdi. Çünkl m•tnst dl' 
ğıldı . N çiu kend11iae o k•~ 
dar ebemmıyd Yerdikleri• 
anlamıyor ıibi •tır•D fi 

11 ılan ma1um bir hali yar 
dı. Sonra b,.f .f d,.ğıldı.Ge•f 
Hkcklerin komp lima• 1''

1 

onu tımartmamııtı. Ool•': 
biraı ileri 2'İttiklerinl ıatd , 
iü •aki der hal bir eıLi ", 
mao kııı, 1ert Ye mllt• • ... 
olardu. 

H ııh bu Leman Iı •"': 
lun en çok sevilen •• •" 
nan bir kızıydı. 

• . . ,,, 
Bir ıabah~razetelerd• 

bir havadis okundu: 
Leman tHa ••ur edilııoİ~ 

cek kadar feci bir k•~,. ( 
uğıamıf .• " Bir 2'11ıD eYfel d-' V 
fıf bir ıoiak alıınhi11 ~ 
yahy<'rmuı. . D&rt yaııacl• b' 
yaramaz k&çtık kardetl •,~ 
laıına bir maıiplik etdl 

iıtemif. f' 
Elinde bir - ıiıı ile o.a:.., 

rirmiı. içintleld ıaya • ıt· 
llDID yD&ft•• dlklyer•it· 
raftan koıuım111la1 ••.• _.,.,.. ..,., 



Soo Boyacı 
~ahalılıktan 
Çalııamıyor 

1 o 

ı,ltt•it.I - ~ebrimiade biaa 
~ l.... itleriade çahıaa 
~ca aıtaları malzeme ba· 
~ lıaclaa clol~71 muattal 
~-le ••lmitleıdir. Baalar-
1\ bir Auımı fiat mlralıabe 
"t -.,.. mlracaat ederek 

d' hnaliDde k•llarıdan 
'-deleria pek hbit fiat• 

~I ••talmakta oldutuau 
~ ~llaitler •• ba lauıuıta 
~feria hemen ahama11aı 
' ltlerdir. 
'hcı aıtalarıaıa icleala· 
~ llre biliaa11a beıbJ•i• 

• ~1 dlrt beı miılJ art~ 
~· E••elc 40 • 50 kuruı 
G 
2 

ela ıablaa bf'aİrJ• fı bu ,30 · 240 kuraıa kedar 
~hr. •-i fıatlarua ba kadar 
...... iae llit bir a...ak•l 
• llıterilememelatediJ'. 
'"•• Jtılne haaı kim· 

~ b• maddeleri Hkb • 
~liıli ıi•li •• cok fa
"~ U.ıJa ıatmaJandır. 
- hııatıde hoya itile ai· ,:00• 600 aata alan · 
'ti '• bu mlracaat t laem• 

' ••ıa. ı itibara aha· 
! 

~

~•standa iç 
~barebeler 

'•d (•.•) - Gu~teler 
' Do;u Sarbiıtaada 
~ lb•laar~ itelnde Bal 

•tlarıaa 7alna bllro 
t ~t•leriod~a lemis 
• 253 komthdıt ıı-

)Q ko1nlDi1t te•kif 

• 
)' ( .. 

I ~·•) - Belıratt•D 
li•t.e 16ıe Sup hll· -
''"etleri temialeme 

'' "•••m etmekte· 

'~~ ılrea ıiddetli 
~'it etdea ıonra bük6-

'• ~· Sa••, Tan•, 
, lrrad marabbaını 

~t- te•fılemiıtir 
~llllalarda 131 aıi 
t •e 70 Hl de eair . 

. \'---
ilin amele 
\t halinde 
~,: (•.ı)-NeYyork 
~ 1 -~· ılre k&mtlr 
~tııleri tardıadan 
b 'lııetl olarak ilAa 

'\J ~·• lttirAk eden 
•la kltl•lr. 

Nakil k nu
nunda değiş.k-
lik y r l or 
Bapekillık re ımi nakil 

•aııtaları hakkındaki lı•nu•· 

da deıitiklik y•pılm1111 hak· 
kında bir kan•ıı proje1i 
bazırl•mııtır. e. projeye 
ı&re askeri temyia mahke 
meai reiıi, Aokmra ı•raizon 
•• harp akademiıi lıcamu· 
balarına birer otomobil 
tabıiı edilecektir. ---

Yaralamak 
Alaanc•k tehıtler cadde· 

ıiade oturan lımılJ luıı Ru· 
kiye ve SIUeyman ln~ı 40 
yaıuada Sabriye, bir •iıa 
mllaalHtaaı yür laden Sait 
luıı 60 J•fında 8ad;amı ıo 
p• ile batında yar•l•dıkla 
rıadaa yakalanmıt •cı tıa hki
kata b•ılanmıttır. . --o--

lsveç haberle-
• •• 
rıne · eore 

Stolllaolm {a.a)- Moıko•a 
etrrafıadaki muharebeler her 
aamaaki•dea blyBk bir ıid 
detle de•am ediyor. Alma• 
laedefierindea biriıi Kaleni• 
etrafantlaki Sotyetleria iaıe 
JOla•u kctmek, ikincisi de 
lleıl&o•a11 bir la ••vel al
maktır, 

Moıkowaya ridenltılmea-

dıfer yolandan beti kesil· 
mittir. 

Ahn•nlar diier alb bdh 
da keım,i• •e lloıkowaya 
doira ilerlemei• çahıı· 
yorlar. 

MERAKLl ŞEYLER 

ıatır gibi bağırmanın 
ıaudası 

Holi•otta bir fılim çe ••ili· 
yormoı. Ba fılimde bir katı
flb baj'uması elzem olduiuo
dan katırın birioi dtidyoya 
getirmiıler. Fakat bajumaıı 

içia berkea tarafı dan yıpı· 
laa teı•iklere r•imen elek· 
triklerdea tirken h•yvan srG· 
ıel ıe1ini bir tüı ın iıittirme· 
ie raıı olamamıf. Ne yapd· 
dıyıa fayda etm mfş, el k
trikler ı&ndGrülüoce kıtır 
avazı çıkhjı kadar bığırdıjl 
lsalde, elektrik! r y nar yan· 
maı kuyrutunu bacaklarının 
arHına 11kııtırıp, kulaklarını 
meyaaaaıe Hlıvuip ı 11iz 
ıadaaıı her türlü muameleyi 
metanetle kabul ediyormuı. 

BUDU a6ren bir Amerikalı 
katırın yerini tutacajını ileri 
ı&rerek, berkeıia ıakalanna 
rajmea h•)'Yaaıa ıeaini pek 
tabii ıurette taklit etmrie 
m11•affak olunca ıeAİncinden 
çıldaraa rejiıi6r ba iktidarlı 

ad•mı hem o filimde •e 
llem de diler bi r fılmde ka!• 
lanmak illere bir mukaYele 

ak••t.lf. 

Fut 

--- ---
lıta bul -- B de tl' bi· 

yeıi }i ksek iıtif1re bl'yeti 
l)İD yaptıiı ıoa topl:rıntad 

latınb•l mıntak ıı direktör 
f eriduo Dirimtelsin aermİf 
olduiu bey aatta memlekette 
fotbul laakcmi ol adığuıı, 
kurslardan kolay kol y iyi 
hakem y•tİfm6diğioi ve ha· 
kemlerin aaifeleriai kc.I ) • 
lıkla ife ede•edikl ri içio 
maçlHd• lılpiıeler çıktıfrn11 
ı~ylamiıti.ı. 

Bu beyaaatblD h berdcr 
elaa futbel bak mler! mm· 
taka merkezinde bir toplantı 
yr.p rak muele1i tetkik t't· 
miıterdır. Bplıe tlirelltöru 
ba be1anab tekzip ebaediii 
takdird• biitln hakemler 

Yt1ifelertni bırak••i• karar 
•erec~kleulir. 

Yardım . 
Edilec k 

-·· .. ·--
Ankara-Çocuk Eıirre e 

Kurumu, teıldlatm tamia 
röadererek ask r• ahnmıı 

•atand ılannın ı rid br -
tıklan n ıız çocuklarının 

Leranmaııı için tav iyelcrd 
llulunmuıtur. T mm göre 

bir Y•fıli lı aı d r ol 111 r 
Ank rada i ~ocuk yov sın 

ilnderileceklerdir. Bir y fi · 
ndan bilyük olaol r mıhal· 

lerindeki ütbanelede bakım 
eYlerinde ban dmlaHklar· 
dır. Ma raflara bel diy lerin 
aaker aieleleri e y rc!am 

fulınd•n temin edilecekler
dir. 

HALKIN SESi :A~tci~ 
ir Di ek? 

Aldıiımız üç beı imzalı 
bir mektupt ; bu 11 ne her 
yıl olduio gibi belediyemiz 

tar fından yine yoksul h lkımı 
ıakömür dağıtılıp d ğıtılmıye 

C< ğı soruluyor ve yeni Be-
lediye reiıimizden rıc · edi
liyor. Biı de bu dileği bü-

1 sden gazetemıze g ç·r- ı 
dik. Zua: ı · 

HALKIN SESi : KnııR 

: 
ı : 

24 2iacl T .. rla tJCJ 
~ 

=---==~==--,,.,_~---------·~~-----'"'""!'"-. • .................. 
manlar! 

anı 
'W • ı SO UT Y ıgı 

be 
- Dünkü nushadan d~vam -

1370 de, Litv•ny büyük 
dak sı O gierd şebrio ıur· 
ları öoüae dayaı:.mışbr. On 
iki ıea o ra Ceoıh: hanın 
torunlarmdan eRuslarıo T k
t .noviç d dılderi bir ku-

aodan uraUardan b lirdi 
ve m11kaddeı ıehri kül yızı· 
oı balioe ı tirdi. •o tarruz· 
ler böylece de• m etti. 
1445 de Dimitri • Şemiaka, 
1605 de Düıme Dimitri şe· 
lıri ıdiler. Bu rad , 1451 
de, 1477 de Tatarlar Mos· 
koYavı y im• ettiler. 1611 
d.:a Polo11yah Ladiılu ı lebe 
~aldı. 

Biltün b• kibetl re aıi· 
men, ı 8. asra kadar ıebi r 
re•• iokiıaf etti, zıınriafeıti 
1802 de Napeleea, yaamıt 

MeıkoY•J• &"irdi. ba 11rada 
Çar 1 Alekaandar, d yJet 
merkezi peterab11rrd• laikiim 
ı&rmekt deYam ediyor; ıulla 
imsalam kta iaad &öıteri 

yordu. 
Tekmil bu a r 1111 ıe· 

çir Moıkeva p yıtalat ol· 
• ııfatıaı i i ır mlid-
d ti pet b rr kapıırdık
t rıı o r , Bolı-ovilıder tu • 
fıadan tekrar de•let mer· 
k zi laıali e sokuldu. Şimdi 

Al aol rın te dıdi 

dır. buda y arikl 
2lr , tarilıt y diği 
leria dokaı acaıan• 

diyor. 

ltında· 
h saba 
d rb • 
teıkil 

Hırs z k 
lkiçeşmelik H cı Ali c d

deaind oturan Mastafe oi· 
Ju Demir, mür ca tla iki 
ekmek bıçağı bir hayan ve 
sairesinin çalındığını şikayet 
etm!ş ve bu hır ızhi•n Meb· 
m t oilo Halil tardıudaa 
yapıldığı t sbit cdilmiı •e 
suçlu y alan ra t hki ta 
b şlanmıştır. 

§ Çor k pı b hfe amba· 
rıod n, Oım n oğlu Abdul
lah ve Cem l oğla Has n 

eh daki ş hı lar gümrüğe 
ait 51 metr k n iç ç 1-
dıkl n şikayet edilmiş ve 
uçtular y 1 r k mesru 
şya cld edilmiş ve hak· 

lannd meşhut uç % bıt 

var ı yı pıl r dliyeye 
te lim d lmiotir . 

' • :-59- Yaııan:H. O. T. ~ ı ............. "--.. ~ 
•01yük Ccnıizin HJID ot· 

lu, Türk milletinin ala balra· • 
ı, e bozün mutlu •• ntla ' 

ve lnıtla sıiindür. Glneı '-· 
d r p rlak •e ona• lraclar 1 
feyizli b banııı: bu yl~ıek 1 
d •letio temellerini attı, bir 
kabiyle reiıi iken batta 
devletini ea 7üce mert•H· 
sine ulaıtardı. O, al11 lailer• 
di, miıli eibaaa relmeaalı 

bulunan biyilk babanı•• T9tlı· 
. lcr •e Türk tarihi ebedl7ete 

kadar hıyula aaacaktır. Sla 
ve 0111111 mane•i otullan 
bizler biyük cenıiıi• •• wla 
önderimizin iıi iaeriade 71· 
rlimeli ve rulauau ııd et••· 
liyiz Şaalı b•b•••• bltla 
yaıadıi• mlddet~• ini ... 
kadar yHadaa aynlmamııhr. 
Oouıı icraata ~ep ka•
uyıuadu, o bltla •hale
lrsini nailli1et e1a11aa lbtlaa 
ttirerek yapmııtar. O, ••r· 

hamet rica ta•ımaadı. ita
na • aykırı bir it ılrdl •I 
derlaal ateıleair Ye ea a)ır 
cezayı tatbik ed~rdl.. 

aan Okedauın uamııı 
ve Sobutauıa auttaıı 
evabı, Sobutaa 1111 

salihiuıtıa tekrar ıı 
l başına aetlrilluar! 

Sobutayın aatka h••ına 
tııeri de pek blylk t•t. 
uyandırdı. Ôkeday Kaaa 
Sobutayın eliai blrmetle 
hürmetle ııkb •• ti •aka· 
belede balanda: 

"8 bamın ta ıocaldatwa· 
d beri arkadaıı •• H•ım.t 
olan b!yllk komuta•, nlal 
as letinio birer makeal .... 
lu n sözlerini caa kala111• 
la dinledik. en,nk baba ... 
t ıkilitıaı ben de boamıJa· 

r k on un İIİ üzariacle Jlrl· 
y ceğime Ye dojralakta• 
yrılm y catama, kaaaalan 

h rfiyoa tatbik edacefi•• 
h epinizin öolinde ılı •eri· 
yor ve yemin edf yorum. Sea 
yine umum komutanhkta ka· 
lacak ve ber tftrltl Hllbiyıtl 
kull•n•c v mücıhedende 
d v m edcc kain. Babamıa 
a . arıı gösterdiği em•l· 
y t ve itimad evellriadea 
d b kuyvetli olarak beDim 
t r fımden da devam ede-
c tir. Senden ben Te i»I· 
tün milletim yine f edaklr-
h 1 r beki mektedir. Namın 
cihın tarihine reçecektir.n 

: Ba mukabeledea ıoara 
ı Ö k d 'J Kaan ıtlr ıeliyle 
: bağırdı: 

f Paganı ve Peto M car c z O rk ıtr •amı •er -

lıık . i Fevkalade şantöz OORA LU OVSKI 
t Bugfinden itib11nn her akşam 

i DENiZ GAZiNOSUNDA 



u1byad m y-
11 d h bi 
1 ıaıt r fı 1 nci ı hifede 
ı .,Bu muharebe' reçen ı ne

laden bam bııka bir muha
bcdir. 

~•Geçen sene bıılıcı hede
ı1 niz toprak olduiu halde, 
ıdef•ki hedefimiz düıan 
nklanuı t brip etmektir." 

~ K•bire (a.a) - "Nevyor 
fost" gızeteal Libya hare-

f ~derinden bahıed rek dl· 
'u ki: 

"MihYer ordular1nı imha 
akıadiyl 2 baıhy•n lngiiii' 
ıarraza lmükemmel ıurctte 
ıılamııhr. Nazi ve Faıiıt· 
ıria bu d f ı• :rtma hil· 

ı \amuoa uğramalan göo6llere 
ırah vervektedir.,, 
ı Atlanta .. d "Li hya taarra· 
'uaun geniılemesi ihtimaif 
' -ıoktm. Bu t•arruıun harbin 
tmumi neticesine mlie11ir 
lacaiına tüphe 1oktur.,, di· 
or. 

ı ı Şimali Afrika "'.muharebesi 
'•vam etmektedir. SiddetJi 
aabarebelue giriıilmiştir. 
,rARP NASIL BAŞLADI? 
' Kahire, (a.a.) - Libyada 
l 
,lk molaareb ayın 18 iade 
;eydi Ômerin arkasında bir 
1
telyaa ttımenine arıı ya-
1pılmııtır. B11 lt•lyan tümeni 

, 'l'obrakan 50 kilometre ce· 
aabaada El,aluy açmııtır. 
Perıe•be günü Seydi Bezei 
falnnıada .. Alman ıırblı kaY
vatleriyle muharebe olmaı· 
tur. 

MiHVER ZA YIA Ti 
Almanlar 70 tank, 30 ıula 

la etomobll kaybederek re· 
ri çekilmeleridir. Oç nc6 

muharebe, ene çuı mb 
•e perıemb 2ünleri dü man 
ileri meHil rine dah yakın 
bir yerde vak bulma tar. 
Barada dü m a 60 tank d • 
ha kaybctmiotir. Almanlar 
timdi Bardiy mOıtahkem 
mevkilerine kapıamı§l rdır. 

Taarruz 36 aat 
EYvel ... Bildirildi 
Kahire (a. •) - Royterin 

muhabiri bildiriyor: Bab çöın 
kum adanı reneral Kanin· 
kam geçen Pazar güall ta
arruzun baohy cağını g ze
tecilere haber vermişti, t • 
rlhte ilk defa ol rak bir ge
neral en bllyük bir tauruzu 
3' Hat vvel bildirmiıtir. 
Gen ral Kanlnk m muhtelif 
ıuallere cevabında demtı
tlr ki: 

- Deniı kuvvetferiyl it · 
birJiii mümkiin olduiu ad., 
tam ve m&k mmeldir. 

PJialarım h kında kar
deıiml iÖril tllm. (Bilindiği 
~ibl Amiral K ainkam, ge
neral Kanin amın kardeıi· 
dir) hava mar alı K niakam 
kumandaıındaki h•va uv· 
Yeti eri de kara ve deD f ı 
kuvvetleriyle mllkemm 1 bir 
itblrliii yapmı t dırlar . ,, 

J>nımaaı gafil avlıyaa 

• 

(HiilklN illi 

Alman lana Göre 
- Başt r fı 1 inci B bif ed ~ O • T 

iltica eden Sovyet sk rlerı ~ 

io filild ar eticeıiode ö 1 m üt· • iiiiiiiiriamZ1:mmaı::--miiiimmmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİ,_ 
ferdir. Sovyetlerden 3 bin 

H 
-ölü vardır. Bin esir .. alaamıı
br. 30 top 700 tüfek, 3 ha·"' 
•aa topa, b~ çok ·otomatik 
silah •• tanklar iilinam 
edil miıtir. 

---Berlia (a.a) - Bolıevik
ler Nev•nın buzları llzerin
deo geçerekAlm ..--meYzi-
1 riie doiru- ilerlemiıl;;dii° 
fakat bu teıebbüs dütmaii'il 
ağı;Hy~d •Udiritmk plll
kürtülmüıtiir. 500 den fasla 
dllıman Nc-;a;ın buıları-Oze
rinde kalmııl•;:-diierleri de 
ruçmııl rdar. - r 
-Aynı gün öiledea ıonra 
ikinci bir çıkıt laareketi ya
pan Sovietler kaoh •• bil· 
yiatıa tardebilmiıler ve yOı
ler ce esir Yermiıledir. 

Alman topçusu Leninrradı 
muvaffakiyetle bombardı · 
man etmiı •e çıkan yaDrıo
lar·bombardımanıa terirli ol
duiunu göatermiştir. 

BerJi.; (a.a) - Alman teb· 
liii: Şimali Afıikada Alman 
•• ltalyan kuYvetleri loriliı 
kunetlerioe k.rfı yaptıkları 
muvaffakıyetli muharebelerde 
düımaaın 260 tankını •e 200 
ınlalı arabuıoı l•hrip etmiı
lerdir. 

Toprak raraiıuau tankla· 
rın yardımiyle bir yarma laa· 
reketi 1 pmaia trıebblis 
etmiııe de, T obuku muhaH
ra edea ltaly lar tarafındaa 
tardedilmiılerdir. 
Ha•a m"laareb lerlnde dOı 

maa 25 tayyare kaybetmiı 

tir • • Bir I• riliı 811üade dlı· 
mının müt addit bomba tay• 
yareleri · talarip oluamuıtur. 

Britanyalıl r bu fıraattan 
en az iki giia f.yd la Jmıı· 
1 rdır. Şimdi ren ral Romel 
keııdisioi toplamaktadır. Ce
reyan etme h olan oiddetli 
muharebelerde ın·ıilizlerin 
hedefı zırhlı Al uao, ltalyan 

kuvveti riain tam men yok 
edilmesi, Almaal rın hedefi 

iıe ayrı dnıtükleri uoıurlarla 
doğuya doğru irtibatı tekrar 
teai etmektir. 

Bir Alman ıeri çekilme· 
inden bahetmek doira ol· 
mıy cakbr. 

HARBE INGILIZLER 
HAKiM 

K hire, (a .. ) - Düo ak
ı•m g eç vakit öğrenildiğine 
göre Libya meyd 11 muha
rebesi çok miisait bir şekil
de iakiııf etmektedir. Tank 
k yıbı ehemmiyetlidir. Fa
kat "düımanın tank kayıbı 
lngilizlerinkinden d ha •iar
dır. 

logilizler tar fından kaz · 
nalaa bir k•ç ta mu\ıare· 
beai olmuıtur. Düşman çe· 
mit Ye htrp m ydanını Iaiİ· 
liılere bır kmııtır. 

Ye i bir konfe· ö dürülen pa-
ransın iç yüzü? pas; için -----Stokbolm (a.a) - Loadra· 

da yeni bir konferans akte
dir. Bu konferaose bolteYik
lik aleybtarı olau deyletler 
da•et edilmiı1erdir. 

Vatlngton,(a.a)-8. Ruı· 
veltin buıuıl kltibi B~yaı 
Hraya haber ıeldiihıi bil
dirmittir. 

Almanya biltila Anupa 
devletlerinin iıtildllioi tanı· 
yacak bir foımfll teklif et· 
mek niyetindedir. Ba koo
feranıta tla•et edil~cek dev
letler araaıuda lnıiltere yok· 
tur. Demokraaiye inanan 
İnHnlar bö.-le bir konfe
ranH ehemniyet veremezler 

KIMLf..R ÇAGlRILA· 
CAK? 

Gazeteciler AIGJanyanıa 
bu müoHebetle ekonomik 
yeoi bir buıı içia teklıfler 

yapıp yapmıyacağıoı ıormuı · 

lardu. Runcltia katibi dc
miftaı lu : 

- Mister Ruı ~e it ve ha
ricıye Lıaıın babıettiiım 

habnleri baııri kaynaktaD 

•ldıklarırı ı bittabi meydana 
wuramaılar. 8.ı koaferaoı ıoo 

klnuada topl•aacaktır. 

Bütüıı mihver de•letleri 
bazı muharip deYletler Ye 

lılir k .. ç bıtaraf de•let kon 
feran1a çıığırılacakludır. 

KONFERANSTAN 
MAKSAT 

BüUlo bu haberler Anu· 
padaa relmekt~dir. A tman· 
yaoıa bGyle bir kooferaoıı 

içtima• d a• t etmeai uir•· 
dıgı kayıplard n •• bubi 

muz..ff er bir neticeye b i' 
lam"k kuıuıundaki iimitaiz· 

ilkten iler ye ıelmektedir. 
yapılmak ıateoen ıey 16ya 

Avrupa milıetlerioin iatildll· 
lerioi iadedir. Ha ikatte 
fiJen bunl rın kontrolü 

Almanyanıo elinde bulu· 
nacaktır. bütün bu hü llmet
le r birer kukla devlet vaıi
yetine gireccek • bunlan 
oynatacak ipler Almanyanın 
elinde olacaktır. 

----o---
Moskovadaki 

Japo lar 
gidiyor 
----o--

Tokyo, ( .a.) - Aı hi 
Şimbun ıızeteaiae srlSre Kui
bit ft ki j pon bGyük elçiıi 
beallz Moıkovada bulunan 
blitDn J•ponlara Kuibiıefe 
relmeleri için 18 ikinciteı. 
rinde bir emir •ermiıtir. 

-o--
V •ıinıton (a a) - Roma· 

d•ki Senpol kiliseİi baİ..:ı;:-,. 
bibi Volfain teYkifi •e katli 
üıerlae Am-;fika hlik l.meti: 
Sah a'iiD& Roma bük&metine 
tiddetli bir protesto nota
sı •ermiıtir. Roma. rahibi 
ciddi aurette ittibam altında 
buluadur&n deliller mevcut 
olduiunu bildirmektedir. ---
Istanbul 
Maçları 
Beşiktaı sahauı 

terk etti 
lst nbul Dün 

yapılan futbol m çları ıa 
ııcticeleri veımıttir: 

lıhbulıpor - Takaioı ara· 
ııoda y .. pılao maçı lst.nbol · 
ıporhlar 4 O iu.z•ndılar. 

F, D• ı baçe B fİkbf maçı 
1 · 1 Fe er lebiocı dt:•am 
ederken ikinci dene Betik 
taı 1ab yı tark, tti. 

Beykoz ile Alhoui maçı 

1 • 1 bcrabcrhkle Dctıcelen 
mittir G.ıataHray - Snı •y
maoiyeyi i O m illp et· 
mittir. 

---o·---
Börek ve simit! 

çılere de ( 
Un verimıuecektlr 

---o--
Auk ra - Ticaıet vekl· 

letıoce bezırlauan ve baı•e· 
kilde verilen bir kararname 
eıaalaun a-öre biirekçi, ıi
mitçi •e pastacı ile hamur 
tatluı yapavlara kararname· 
Din neıriodea sonra mahdut 
milit rda da olıa un verilmi
yecc:tir. 

Bu suretle fırıncıların el 
altindan rizli uo .. tı,ı ya· 
panlarıa ön&ce ı~çilecektir. 

B&re çi ve tatlıchar ellerin· 
de bulunan un miktarını bir 
beyenname ile Toprak mah· 
ıulleri ofi iae .. bildireçekler· 
dir. 

Kararname 
redif cektir. 

yakında aeı· 

Ve ga d için 
oltimatom 

Londra (•.•) - Viıi ile 
ııkı mllna1ebeti olan mah· 
fillerde Veyiandın Alm•n 
bllyOk elçi i Abdtz tHafın
dın verilen 24 Hat mDbletli 
bir &ltimatom tızcrıne ııle· 
dildigi bildiriliyor. 

lngiltereden_,. 
un geliyor ------
Kahire ( a.a ) - f'loaili~ ,_, 

kor1oroıyoalara Tfirklye ot ( 
me11ili beyaaatt• bulaaar• 
laaiht.ain Tlirkiyeye 70 bl• 
ton, yani teklifinde• 20 bl' 

•• ton fazla buiday una yer 

Ct iioi bildirmittir. ı.teDil~ 
arpa mikdarı da neı.,ı di 
kate ahnıcaktar. 

-----o--
Rus - Fin 
Müta ekesi 
Helıiaki (a.a) - Fıa b:: 

berter bürQSU bildiriyor: ' ,, 
vt-ç ba1111ı •e baıka rneos

1
,, 

ketlerdeki bau ıaıetı I 
Fio ve birletik Amerik• la t• 
kQınetleri araııDda bir ''•· 
yet birliii - Fialaadiy• O' il 
tarekeıi baklnnda ~arek•;,,, 
1• pılmakta olduiuoa lıt• 
b.~berler yayılmıtbr. B• 

1
. 

b~rler1n bıç bır eaaıı 01:,. 
dırı aalibiyctıi kayoakl•' 
budirilmektedir. 

-----
Bir Fraosıı 

generali 
iltihak et~ 
LoDdra (a.a)-.-.lr fı;,,.1 

kaYYetleri amaml k•1 

bından bildiriliyor: .~ \ 
FranHana taaı•m•t f. ı•· 

yetleriodea reneral odı 111' 
aeral Deiol kav•etl•' •" 
iltihak etmiıtir. Geaer•1 : 09,tl 
rekeden aoara · Viıi hllı ~11, 
hava Lunetleri ieael bilj' 
may reiıliği yapmıı •• .,tJJ· 
hare Amerikaya ıitOS: 
Mumaileyh beyaaatıaad•İ,tl~ 

"General Veygaad ,,,,; 
etmiıtir. Artık kerar •• O' 't 
herkea için ıelmiıtir.,. ~ 

mittir. _,,,/ ~ 

·Ji 'Narin içk• 
Lokantası 

ve Şen Bil' ----- ~· 
Sahibi bulundaiU ~·~-~~ 

babın idaresindeki 11 "' 
içkili gazinoıuna ve S',,tll'~ 
no 1 tanbuldan yeol ,_ıf 
ler e mug nuiyeler ~·,,,t~ 

• fi ,,. 
tir. Barda yepyeaı t ~ b. 
ve bale numaraları b:, ~~ "{ 
bıyrett bırakmıkt• ,.,ot , 
ria ıaıinoıuna gelell ,,•'~ 
riler mllkemmel iac:• ıP'b't 
ve mogaaniyelerd•~,f'' I 
aun kalmaktadır. d'I 
ve meıeler ıon derec:;,~ 
dur. Motloko N•~_A 
ıuaa sreliniz. ~ ı~~ 
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