
Son D kika 

Lozovski ,, Al
manlar Mosko
vayı alamıya-

caklar'' diyor 
Moıkova (a.a) - Sovydi 

ıözcüıü bay Loıovsky, dna 
yaphğ'ı beyınatta 41manla
raa Moıkovayı katiyen ala
mıyacaklarını bildirmiı ve 
bunu temin edebilecek ••z
iyette olduğunu ıöylemittir. 

Diğer tırafha Moıı ova 
radyosu verdiği bir hıber· 
de Moıkova mubareb~ıiaia 
kat'i bir safhaya rirdiğiai 
Almanların Moıkova muha· 
rebelerinde büyilk zayiata 
uğradıkJ.,ıaı, timdiye kadar 
ölen Afmaaları~ 111yııı a ltı 
milyona baliğ olduğunu bun 
dar. bıtka J 5 bin tank, 13 
bia tayyare 14 bin top bu · 

na mukabıl Ruı ka vıbının 
ı iki mılyoo ioun 7900 taok 

6700 tayyare 13 bio toptan 
ibard olduğunu ilive etmiı · 
tir. 

--o,--
~-'.. .. lngiltere adası
"llrnenin kurtuluşu parlak· nı müdafaaya 

şekilde kutlandı) ~' hazırlanıyor 
(•.•.) _ Baıl• JDYarlaadıjı •• milyoalarea Loadra (a.a) _ luriltere 
kutaı ...... yal· laıanıa yartllara Ye da9 ala- biikimeti muhtemel bir iıti· ...:st•• rela tesalal· fi içla •ular1aı feda ettik- li hareketi eaaaııada Yata-

•la•11111br. Ba ti· leri ba ıamaada, bia Edlr- aı aoa dakikaya kadar mil· 
~•dıaradu r•I•• bir ••ala kartulaı ba1ramını dıfaa edebilmek itin m•m· 
~ WaamDftar. BI· kutlayoraı. leketia bir çok kıaımlarıada 

k •• laallua itti· Kalbimlıde Atatlrlr, fikir· kaleler iaıa etmek kararıa-
lıttklll ••rtı ıl1lea· lerimfıde lolal ltalu11daju dadır. Hatti timdidea b11 
~ ... ,. malatelif hatip· laalde hep beraber olarak kaleler için liiıuaalu blUBa 

•daa ıtala ebem• bafırallm Ye cihaa ıealmfıle tedbirler abnmıı bnlaamak-
1.ellrtea laararetli bir daha çıalaıınl; tadar. 811 auretle iıtiliya te· 

~~rad atlllmlttlr. Baa· Baadaa ıoara Bedea ter- tebb&ı edecek dBımanı de· 
't "'-• demlıtlr ki: blyeal ı•aeJ dlrekHSrl Ce· aiıı:e dlklaceya kadar mi· 

'-1 J••I ııaarlına ~1- mil Taac,;r, ı••~lere bayrak dafaa lmklaları baıd ola-
tl~• •ataalaraa birer •ermiı •• b8ylk bir ıeçid caktır. 

1 Yarfaktaa boılai• reıml yapılmıttlr. o 

izl;;"400~Jiatan vapuru- Almanlar arka
' ometre muzun kurban- )arını duvara 
tlemişler lar-ınlncesetleri dayamış 
• (ı •) o t •- Loadra (a.a) - Libya mu· • - r a fHa lıtaabul - Bulıar kara ·dd ı d 
'~r•rrllaıaıa tebliil ıulan civarıada torplllenmit harebelerl ıı et e ••am 

a...-~ Artlaya ıaptettik· olan Yenice yapmumaı mi· ediyor. Almanlrıa ııkııtıklara 
~lrınektedlr. arkalaıııı davara dayadıkları 

1 i k rettebatandan 12 kurbanın d ı T 1 
tL..... ;~I Ilı ••Yetleri· ceıedi Bulgar 1abillerinde aalaıalmakta ır. agı ız er 
1-~•t•a bir çıkıt ha· AlmaalarıD terkettlkleri iııe 
~P•rak lld biada balvamuı •• Burgaıı: koaıo· depelarını birbiri ardınca 

... •ldddaraaı 111•• leıluğuma• •uıtaıiyle def- elleriaa reçirmektedirler. 
aettirilmiıtir. 

DA ALINDI 
taıetHiae fire 

Cuo me•kll de la
' t.rıfıadaa lııal edil-

~· 'ata aena
ı daha OldO 
('•>- Ha•a ı•••· 

bir tayyare b· 

Bulıar Ye Rumen liman
lara•• buadaa ıoara biç bir 
Tirk ıemlıl ıitmiyecıktlr. -General 
Veyeand 
Tulon ( a.a ) - Ge11eral 

V •yıaad barada Pradela ı•· 

--
Her tarafta' 
harp ıiddetli 
Moıkova (a.ı) - 25 Son 

teıriade b&tlin cephelerde 
tiddetli muharebeler olmaı
tar. Bilbaıaa Molokolaa -
Roıtaf • Staliaof b61aeleria
de laarp olaaıı tiddıtl le 

Beledige reisimizin in
tihabı tasdik olundu 

Ankar - Reıat Leble· 
bicioilunua bmir belediye 
reisliğine i ntihabı tH•İp 

ediJmiıtir. 

D.N.B. ye göre 
207 lngiliz tan

kı tahrip 
edilmiş 
--·--

Berlin, (a.a) - D. N. 1. ı 
a jınıı bildiriyor: 

lugiliıı: ıubh blrliklerl dla , 
Tobraka kartı bir taarraa 
ıiriımiılerdir. 

Tobruk mOdafaaıı &•iade 
lngiliıler Alman •e ltalya• 
kuvvetleri ile b0y8k çarpıt
malara giriımiılerdir. 

Son 24 Hat ıarfıada la• 
giliıler 207 tank 8 Bleaheim , 
tayyaresi 'e diğer tiptea 2 
•• 14 tayyare kaybetmiıl.,. 
dir. Çöl timdiye kadar ~,. 
le muharebelere aalıae ol
mamııta. Çok alçaktaa 1118• 
tayyarelerin çıkatllia to• •• 
maa yBılinden etraf ılrla
memededir. MalaueMler 
de•am etmektedfr. 

Istanbul muhte • 
Jiti davet edildi Akdenizde ba. 

-
0
-- tırılan kafile 

Haber aldığımıza rare 
Fut\»ol ajanı ba1 Suıt Yurt 
koru aüıel bir 1 teıebblae 
ririıilmiıtir. 

Ajaaımıa lımlr birinci de
Yre lik maçlaraaıa hafta1a 
hitamı ermesi dola1iıile boı 
kalacak b•ftalar ıııfında 
lıtaabul mabtelitinl en ku•· 
yetil kadrosu ile gelmek 
ıartiyle iki maç yapmak 
6Hre lımir, • da•et etmiıtir. 

Ajanımııın ileri ıtlrdliiB 
ıartlara ı&re lıtanbul muh· 
telitinia iıı:mire ıelmeıi lçia 
m&1raf karııhğı olarak 600 
lira verileceii fakat relecek 
01aacalar arasında Galata· 
ıaray, Fenerbabçe Ye Betik· 
tat takımlarıaıa ea iyi ele
manlarının balunma11 isten· 
mektedil'. Mu•afakat ce•abı 
ıeldiii takdirde maçlar21·22 
ilkklauada Al1aacak atad· 
yomunda yapılacaktır. 

---o----
Almanlara 

•• gore ---
Berlin (a.a) - Şimali Af

. rikada cepheJİD bütün ke· 
ıimlerinde anudane) muha
rebeler olmaktadır. 

Alman Resmi Tebliği 

Berlia, (a.ı)-Reami teb· 
liği: 

Seydibarrani ıimallnde 
dnımının oldukça ~ bUylik 
bir harp gemiıi bir b va 

torpilimiıin İHbctiyle •iır 
ıurette baıara airablmııtır. 

o dl 

_...,. __ _ 
Londra (a.a) - Han m• 

Yetlerimiı din Akdea .... 
himayefl hir kafileye teca91m 
etmiılerclir. Kafile 2 aakU,. 

'"parandan aılteıekkU ı•. 
Her iki Yapar da l.abrıı .... 

tar. V ıpmlara bime1• ••la 
destroyerler kaçmaJa •nal· 
fak llmaılHdır. Biaba aJl
atımı• 1oktur. _ ...... .__ 

Ruslar Nikvinl 
aldılar 

Moıkova (a.a) - Geaeral 
F oıof lutalara NikYlae 161-
miıtlr. Sovyet topçua Al· 
maa ılperlerial •• Nlkwlll 
ıebrlai d&vdlktea aoara lla• 
ğ& h&camaaa r•smlıtlr. 

Sokak mabarebelerı.u 
Ruslar bir dlım•a tabu•• 
imha etmiılerdir. Jalolala 1.aJ. .. 
ıeaind 42 d&ım•• tanar•I 
dOıDrtllmliıtBr. 

Alman yada 
şiddetli bir 
zelzele oldu 

-o 

Berlin (a.a) - Aban ... 
lümata göre G6aiberide çok 
ıiddetli bir yer ıanıab11 ol-
muştur. R11ıthıaılerd•• ah· 
nan mal&mata ı&re ıelaele-

ain merkez ltll111i laea• 
belli deiildir. 
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HiKAYE 

eyaz ekmek- Korunma kano 1 Şehir Haberle 
.. --
ı __ 

GECE 

Kuşll 
yoksa es- nunu d ğiş

mt:r~ekmek mi! tirmek için Kiimes 
Hayv oları 
Fiatleri 

iz 
ta 

rli e in va
i eberrüleri ------Yazan: Profesör doktor 

Sadi Irmak 

-3-
Ne kadar yanlış ... 'Çü kü 

a kaba ekmek bil micle-
en banaia süy hali de 

11•çer. Fakat eım r e meğia 
beyaz ekmeğ üstünlüğü 

b•aunlada kalm•z Kendi· 
iae giveniJ ilim adamları 

aoa zamanlarda kanser gibi 
damarda kaa pıhhlaıması 
~Jtlıti billiaima med ai mem
lleketlerde fazla görülen laa·, 
atahkları da ince unla ilgili 
b11lmaktadırlar. Ba zevat ha· 
bubıt tarlasında biten ve 
ana karııan tali buı ıııab· 
ıallerin ,bu hastalıkları öole· 
7ici bir teair yapbğıaı •ileri 
ılımiılerdir. Meseli buğday 
tarlaıında · bite• çavdar ma· 
la•azuaa• kanserin zub11runa 
•a•l oltlaiu tabJDin edil
mekte iptidai io1anlarda bu 

laıatahğnı laem n hiç ııöril· 
meme•i lrabaan•n çavdar 
mahmaıunµ ihtiYa fetme1ine 
atfedilmektedir. 

V ellıaııl bltün ilmi deliller 
kabaunun ye e.mer ekmeğin 
lehindedir. O kad rki baıı 

Avrupa memleketlerinde 
kaba un t raftarları -:emi· 
yeller kurmuılar ve bu •ha· 
kik1ttleri halka anlatmayı 
bir ilim Ye memleket davaıı 
Hymıılardır. 

Doğruıunu söylemek liıım 
ıelirae bazı şelıirlilerimiıin 
beyaı ekmek iptil 11 haki· 
kate• mlicadel dilecek 

hir mevza olmuştur. •e köy· 
iller bu iptilidau henüz 
aaıua görünmektedirler. 

lıin aibbi cephcıini böy· 
lece aydınlattıktan sonra bir 
iki kelim de iktisadi •tarafı 
içia aöyliy lim: 

Bug&n kaba kepek diye 
hir tarafa atma i lediğimiz 
ııda madd ine can tan 
milyonlarc insan vard1r. 
Tarlamızdan kalk ı tam 

lıtiimar etmek vahi r ebep· 
lerle iuafa k pılm m k ve 
artıra bildiğmiz her tane ile 
milletlmizia hay ti ihtiyaç· 
larını karşılam k zorundayız 

tetkikler 
e _ .. __ --o-- - 3 - ki" 

Ankara,- Milli koraama 
kanannnda yapılacak deii· 
ı,i liğ dair hükOmetçe ha· 
ıırlanan kanun liyihuını 

tetkike memur dilen parti 

Kümes h yvanı fiatlerioin 
gayri tabii bir şekilde yük
selmesi h kkında bazı tiki· 
yetler yapılmıştır. 

Hava kurzmuna teberriiler 
devam etmektedir. Hrmiyetli 
taciılerimh: tarafınd n lzmir· 
de yeniden yapıl tcberrü 

t yekli u 10600 lirayı bul
muştur. 

keauımı1or rliadlıleri .. ""' 
ğa çıkmıyordu. Yatası .,
geceler de yii.ıl lıem•• ~ 
mamiyle örtüll oldul'9 dif"' 
de deniz keaarına ı' ' 
saatlerce kendi kendi•• omisyonu•çahımalarıaa bat· 

lamııtir. komiıyoa tetkikle
rini en kııa bir zamanda 
tamamlayacak •e liyiba ala
cağı yeni ıeklile bfiklmet 

tarafından Bilyiik Millet 
mecliılne:takdim edilecektir. 

--o-
Aullklı sınıfın tarihi 

için tedbirler -----
Ankara - Kaıançlan mu

ayyen olan ayhkh, ücretli 
•eya yevmiyeli ıınıfuı bayat 
palHhhit inlindeki durum
ları ıünüa mevzuu olarak 
vaafını mulıaf aıa etmekte ve 
ba ıınıfıa terfihi içia ahaa· 
cak tedbirlerin ne olmaıı 
lizım ıeldiii tetkik ve m6· 
t•lea olunmaktadır. 

Parti ınıbu mebafili kadar 
icra vekili beyeti de ayni 
me•zu iıeı inde durmakta· 
dır. Verilecek prenaip kara· 
rına g6re Maliye Yealleti 
icabeden formaliterlerİD ha· 
zırlanmaıına teve11iU ede
cektir. 

Devletin memurlar için 
f•zladan bır maaı vereceii 
•• fevkalide ahvale mtlcıha· 
sır kalmak tııere bir on 
üçüocli maaı esa1ını kabul 
edcceğı hakkındaki ı•yialar 
yer1ız uydmDktadır. 

Bu tedbirin memur 11nıfanı 
anc k kısa ıürecek bir müd· 
det İÇİL koruyabileceği ka· 

naati mevcuttur. Alınacak 
tedbir muvakkat mahiyette 
olacağından me'tluubıhis 11-

nıfın maaı veya ücretlerin· 
dea alınm kta olan veriiler· 
den bir tenzil icr ıı da amel 
bir çare sayılmaktadır. 

Alikadarlar bu yüks ime· 
ye ı hep olar mısır, arpı 

gibi yem fiatleriodeki t z -
yüdü ileri eürmektedirler. 

Hırsızlık 
Kemer Halk pınar me•

kiinde seyyar sahcılık yapın 
Hasan rğlu Hüıeyinio bir el 
terazisini ve bir dirhemini 
çalan Mehmet oğ u HABoD 
yakalaomış v .. b11kkıoda ka
nuni muamele yıı.pılmıotır. 

HALKIH SESl =A~~~R 
Gıdam ddeleri 

hakkında 
Belediye rdıimiı: pazarları 

teftiş etti gıda maddeleri 
etiketleri bakkıada emir lcr 
verdi. Bu bapta memnuoi· 
yeti havi varakalar da aldık. 

Bu emir evv lce bakkal 
l .. ra da verilmiıti F~kat ba
zı kenar köşe ve batta ulu 
orta ba~kall.r var ki etiket
lerini el' an Fi.t komisyeou 
k1ır.arına dcğıl k_endi naza 
riyeaıoe uygun olarak koy 
muıtur. 

Bildi&'ımiao göre pirincin 
fiati, battı1 en alilı, 47,5 
kuruşa geçmiyecektir. 

• albuki dün de ıabidi ol· 
duk ki b 11 ba k llar piriJJÇ 
çu• lıaıu üstilae 50, 5'5 ve 
ilah. rak mlarını koymuştur. 

HattA bu pirinçlerd bü
yük niıbette kmk da v r· 
dı •. işte bu bir ihtikirdır. 
Ôoüoe geçmek için Beledi
ye org nlamıın ihmaline ve 
sıkı kootrolü J ıımd1r. Çünkü 

HALKIN SESi :AK~~ 

Nuri Sevil va Eniı s~vil 
maoif at ura tacırı 7500 lira, 
Ali ve Adıl Fıdan m oifatu
ra taciri 1250, Muiz E. Y fe 
kazmirci 500, Bahri Uıgancı 
manifatura taciri 300, Avai 
Geııç\nrh manifaturacı 300, 
Mabınd Helvacıoğlu m nifa 

tura t ciri 250, Mahmet Al· 
tan · ma if .tu, taciri 200, 
Jlli K.ragöz manifatura ta• 
ci~i 100, Nuri Fethh Eıen 

avu at 100, E"rem Oran 
avuHt 50, Adato avukat 50 
lira. 

--o---
Manisadaki 

maç 
Haber aldığımıza g&re ~a

rahf futbol ekibi pazu gli 
nü .. b.hı Mani11ya giderek 

Manis takıml rındao müte 
ıekkil bir muhtelitle yapbk-

ları maçta berabere kalma· 
ğa muYaffak olmuştur. 

Karatat takımınCla A ltay
dan Halil, Moriı ve D Spor
dan Adnan da vardı. Bu ta
kımın Manisa da , yaptığı 

m çta iyi bir tesir bırak· 

mııtır. 

---o---
Göz aşı 
Al nacak 
Zir t v kileli ıimdiden 

bağt ran göz ~aşı ibitiyacını 

t mln edecektir. . lzmirde 
mevcut göztaı! rından 50 
tonu satı lın lC k ve yeni 
mevsime h zır bula durul • 
c ktır. 

laııy•rda. •' 
Kezzap yaaıklaranıD ~· 

kunç ıorett• beıdata r"'~. 
nü batti evdekilerde• -.~ 
ladığı, keadiai ıörlO•~ 
içıa aynaları kapattıi• 
rivayet ediliyor da. ttil' 

Aydınhktaq nefret ·~ 
için Lemana (Gece k .,, 
diye isim koymuıtard•· ; 
• . 1 • '•i •• uım oaua •11 11mı f/J 
turacak kadar tatmatto•1,ı1 
zamaalH gece eil••c• ti 
Din, yiiksek sosyete!• ill ~ 
nadir bir ıaıaası ol••~ 
genç kızı ara ıua la• 1 
yanlar oaa (ıece k11ı•) 
yorlardı. 

.*. ıUt _, 
Gece kuıu kim r. 1~ 

meyastu? Oaun glı•1,."9 
kııkaaaa kadıalar, etr• ;ı1 
pervane ıibi dol•tlP ti ; 
zarı dıkkati celbetm•~ 
kekler, aırf bu 1eiıi 1 I". 
gııli bir intikam ıe•lıi I'_ 
aıak içia uzan mldd•'~ 
etrafı da d6nmlıler, " ~
ümıtlerial keserek bit 
rer çekilmiılerdi. ~ 

Bunların araııada • , 
Süleyman iım111de oı.-f ~ 
otuı üç yaılarında ... _,,i 
adam •ardı. ki. Lem••~ 
maz bir -vefa gl•t I 

• •• Hemen her ıiia eY1•'1 1 
. ık 

rıyor küç .ık bir çıÇ 
meti bıra ıyordu. ~• 1 

Bu Stileym•D ı••F ~ 
ğildi. BabaııadaD 11•1-' .JI 
kaç puça emlikİD ir• ( 
yaşH, z mınlarını. bol,{. 
çirmemek. içio r 11111 1 f 
dı P~k f.ıla mal;m•ılıı 1 
fazla zarif ve moad•• 

ğıldi. bi' f 
Bar sosyetede biç ~ 

ıELHAM A Sinem ıuda 21 2ci teşrinı 
ı Cum m tinelerden itibaren: 
ı Emılieı Bronten'in me bur romaaındao iktibas edilen ı 
ıo•• LM y N AŞKMıerle Oberon. ~atheriagı 
l L· ur ace Olıvıcr ı 

man birinci nf a ı•f ~ 
Fakat her kes ooU 

rar ve ıeverdi. f~ 

Eımer ekmeğin ikts deD: 
f aydah bir t r fı da tokluk 

Dıier taraftan öğrenildi· 
ğine göre bazi valiler ma· 
halli icab ve zaruretlere iÖre 
bükfımete ayni me•zu etra
fı.ada muayyen tekliflerde 
bulunmuılard1r. Bu teklifler 
bep barabcr tetkik edile
cektir. 

ıRomeo Juliett'e n zire olcbilecok ycg ne eser, senenin en ı 
tbüyGk ebedi ve liyemut bir aşk filmi. Aıli uoutulmıyacakı 
ımuazzam bir ııh ıer. Bu film 8ayoilanda4bafta daimi bi~ ı 
ımuvaffakiyet kazanmıştır. Se nılar: 1-3-7 9 da camarte11 : 
ı puar 1 ldc bış1ar Hergüa ilk matine ucuz 1eanı ı 

Güzel de değild~ 
çebreılade ruh aüı ~ 
Heri gelme öyle bit ı.' ·~ıi 
Ye aevimlflik vardi ; r 
bir çok glıellere tff 1, 
rirdi. it ..-, 

Leman• nadir b bl' -,, 
göstereır, her sabıb •

1
,, ~6, 

tevaı.i çiçek deaset• b" 'T 

h tırhyan sıenç iıt• . ~ 
leymandı. 'i' 

hissini beyaz ekmekten daha 
kolay uya d1rmasıdır. 

-Sonu Yarın-

Cilt ve Zührevi Haatabkl rı 
Müteh11sısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
79 

ık 

---:m1----
Kızılayın 
Yardım arı 

Ankara ( a.ı ) - Kızılay 
gençlik kuruma tarafın d n 
Aakar ilk mcktebleriude 
okay n fakir çocoklarnıd n 
146 t )ebeye '21 parç el· 
bis , pato, m nto, yakkabı, 
h zak, fatin ve 242 taltheye 
de beş ytlz liralık kitap •e 
mektep le..-aıımı d•iıhlmıı· 

t T s· d Telefoo: 
ı ayyare ınemas a 36- 46: 
ı u~üa matinelerden itibaren çok z ngin proğram : 
ı-t-UJmez eseri rile tanınmış beatekir ÇAIKOVVSKl'ninı 
ı Hayatı, eserleri • Aşkı ve k ndiıi ribi bir şaheıer olan 2 

iUnudu maz e·r Ba o G ces·i 
:Fılmiod ıörecekıioiz. Bu filim ayni zamanda tarih1 Rus sa·S 
ı raylarrnı b lolanoı v hay haı göster D ıüp r filmidir. ı : 2 o·· d.. o lngilizc ıöıln bfiylik ı 
:· • U en D rııliıeşt fılmi. Kolooiı 
tbayatında senet peıiade koş n innulano mer kh macera·J 

luını K~hteren enter san fılim. Oyua •aat ri: Ôldlrea ı 
Oı••• ıaat 2-5·1•• Bale 4CHİ 3,39 ~Si· 9,38 4a 

Bununla beraber bit 
aralarında pek faıl• t• ~ 
bıplık e Hmi111iyet &I 
tu. Sllleymao daiıll1 /,
kılmayı tercih • ıalf 
adam olduğa içio 
zaman Lemanaa etr• 
şık, zarif, monde• f' 
araıına karıı .. •ıcl•·_,,~ _,.,.. 

' h. 



2, 2laol T •ırla ıHJ 

s ve Erzu· Muht k ., - ı· ................ ~ 
! K ramanlar ı 

lbdaki t op. 
mahsülleri --h ~lııra - Zir••t -vekilli· 

~•rı ve Erzurum çevre
,,, toP-rak ve hayvan 
~ '11eria ia daha iyi bir 

' • elde edilmesi, Htıl
'-ı.' iılenmeai etrafıada İn· 

ı ~•lerdeca ahnac•k ıo
\ • 16. e ıerekli karar
~'• proıramlar haıırlan•-

tar. 
... --o--

lahudilere 
tt verilecek 

,_~tlaıor,(ı.a)- Amerikan 

ti. '4i lcooıruio İD bımaye
~ . olar• k pazar akıamı 
--~ıp •dilen ilk .ı\mer i k h 
~ •dil•r koı.f eratuıod• ba-

~ .. Jt 1Dlatcıuı 8 . :>umner 
~ laarptaD ıeara Bn tr ıik 
~ let1erla de iıtililar yOıil-

t ~· JilYalarnıdan •yrılmıt 
~ ~•lırca y•hudiye denm-

_, ~.-~ Jllrt hmiai için dijer 
~•t!erle birlil&te çehıa

~ ' ••ad etmiıtir. Harp· 
'- ._ :•ra muhtelif ırklara 
, ~ •lere meaıup 15 mıl
,, belki daha fazla 

' • blylll bir mllltcciler 
--..;'••iai doturacıiıoı da 

.alılemiıtir. 

1. ~ .. r;i -g rubu 
' 1 diin toplandı 

~'icara (a.a) - C. H. P . 
~/~ umumi hneti diln 
~111941 aaat 25 te reiı 
--~ T rabıoı mebuıu Haıan 

~ ~ ı.11 reiıliii11de toplandı. 
\1 •ıa açı lmaaıaı müteakip 
''•tıya •İt zabıt hDliıası 
~'-ralr kabul ed ildi •e 
\ •illede mtlıaker edilecek 
~•dde otmadıiıodaa 

l ~·• ıoa verildi. 

~ ~tıiik öndoıa,ıon 
• f , laklDBSI 

~~-•ıın 41 modttli olup 

' ~•af ora baiz ıık ve k&
"l ERMA maıkah otoma· 
~ tAateıın OndllHyoa maki· 

' •)'alı 111avarı, nikelaj 
~ Jılcama ltreal, el ıuu-
'~ diier teferraatıyle bir· 

latılıktır. 

Adreı: Bltiaci Beyler 

sap t 
ed· 

v 
• 1 

lıhnb•l - lbtik r suçun· 
dan adliyeye verilen ı p 
Sabri 5 6 PY içinde 10.000 
knaur lira kaz odığı tesbit 
edilmiş dikkinınd defteri· 
oı yah hyan mcmurl r rfiş· 

tcklıf ettiğinden tevkif cdil
mittir. ---ALMANLAR 

Yunanistandan, Yugos
ıavgadan, Rusgadan 

imdat bekiiuor 
--o---

K ahire (a •) - Söyl ndi
ğıae sröre Almanlu Lıbyaya 

bava yolu ile Yunanistaodan 
batti Almanyadan ve be lki 
de Ruıy&daa acele levazım 
ve takviye a-Cindermektedir· 
ler. Almanlar bunun için 

büyült nakliye t•yyarelerini 
ve Giritte lı ullanıldıktan 
ı lDra tamir edilmit olan pli 

nörleri kuılanmaktadırlar.Bu

nuula beraber Almanların b• 
auretle büyük mikdarda aı· 

ker mühim malzeme vo bil
ba11a büyiik ihtiyacı olan 

tank Ye benıin getirebilme
leri mnh mel rörülmemekte
dir. 

logilizlerla havadaki hi· 
ki~iycti de tayyare ile ya-
pılan bu gibi nakliyata ma
ni olacaktır. 

Teyit edilmiyeo bir h be
re göre lngiliz ta rruzu baş
ladığı zaman gen ral Rom

mel Giritte bulunuyordu.Tca
arruıu b ber alır alm z cc· 

le hyyare ile Libayaya qön
müıtür. 

Berlin (•.a) - Bagüukü 
Alman tebliği hıkk1nda D. 

N. 8. ahı llldığı müt mmim 
matüaıata göre Alm11nlar 

ıtalyan birlikleriyle beraber 
tim:li Af.ıi & c phesiade te· 

tebbilıii ele al:ı:uşludır.Kar
şı hücum muvaff ıyetle de-

vam ediyor. Bu h rekiho 
inkioıfını b kJ mck 1 11mdır. 

w -o---
ugo lav 

Dinarla ı ---

dü le· 
da 

A k ra - ED iy t iş rı 
umum müdürlüğü mniy t 
müifir ve mi.1 ri ar sınd 
y oide b zı değ şıklikler 
y p cakt1r. 

Bu işle ilgili oJ n k ra • 
o me proje ioia baıul D 

aıoa b ti aıla,uotır. 
----o~ 

• 1 

ev ki 
he 
ed 

• 1 ~ 

lstanbul - Çiçek p za
rınd , FındıkJıyan h nınd 
Avram ve Sabat y Vım 

isimlerinde iki manif11tura 
tacirinin 1200 liralık m lı 

1900 liraya satm k ve • bte 
fatura verm k uretile ibti
k r yaptıklarını yazmı tık. 

Suçlular adliyeye teslim 
dilerek, adliye ikiaci ceza 

mahkemesinde dün ıorgay 
ç kilmişler Ye neticede tev· 
kif olunmuılardır. __ .. __ 
Asker 

rı 

kor 

vlitla
a ı 

D 
Aokar , -Alı n bir ha· 

bere göre kere iden yur 
ttaşların çocuklaıiyle meı· 

gul olm k v ıifenini çocuk 
esirgeme kurumuna veril
miştir. Kurumun g nel m r 

eni t r fıf!dan bu husast 
tertib t lı mı ve 200 den 
f azl çocuk koru:nu müe s • 
sesi bu işi bilfiil l • -
dırılmı~hr. Oiğ~r tar ft11n 
Kcçiöre deki çocuk yuva 

sında d teraibat lınara 

icabında yat k seyııının r
brılması temin olun ca tır. 

Şimdi i b ide 300 bi den 
fezla Türk çocuğunun d imi 

olu k yardımın koşan ço
cuk' tı .... irgcme uru u kış 

mevsimi e n ında y rdım
lana d v m d c • ve va 

t nı b lem ğ gide yurt
taştaruı çocuk1anrn saslı 

şekilde esirgemek içio uh
tehf ç rel r bı vurac tır. 

---=---
• 

• 
~~ ye- f ah amanı i 
0 i SO UTAY 1 

ıı .( • ) - Ask rleri
m ze ışh geyfuıl r tedariki 
içi t \, rrül r .devam ediyor. 
Mehm t Kalerl 200, Emio 

Gfil r 150, Emine• Opal 
75, Mu· t fa Atıı n'l, Mus
t fa Oz ir Muıt f G yl ts 

elliş r lira, diğer bir ço 
"yurtd lar 10 40 lir raınnd• 
teberrülerde bulonmuılardır. 
Bu od o b şk .. yardım, evcn 
bayanl rda Güzide ihtüo, 

Melih Gür, Munzeı Arp.-:;. 
cıdan oftihfe~kil bir heyd 
y rdım sevealor &:urumuna 
topladıkl rı 1245 lirayı ver
mi~lerdir. 

Altın fiyatları 
yükseliyor 

--o---
lst•nbul - Son bir baf&a 

içinde altın fi tlerinde b•· 

riz bir yllkselme · müıabede 
edilmiştir. 

p zarteıi rünüaden beri 
lhn fi•tlerindeki yük1elme 

90 kuruş kad rdır. Külçe 
ltıa iıe 35l kuruştan 362 

kuruşa çıkmııt11. Ba yiiksel· 

mey müvaıi olarak baıı 
hım ve t hvil t fiatlerin-

de de niıbi bir yükaelme 
\'ardır. 

---o---

a 

1 t nbul - Oıt köyde ota

r n Kegork adınd• bir iıçi 

Beşiktaş cAddcsintle Kıul

çelik fabrikası da ç hıukeo 
demir oc ğı b ıud bulun n 

haya r su k zanın dilQmÜf 
vücudunun muhtelif yerle-
rinde t blikcıh urette y a-
.mışbr. 

K zuede am 1 , 
bir bılde but ney 
ıı1 ışbr. 

bıygı 

kaldı-

-61- Ya%an:H. O. T. t ............. " .,._ ........ 
Anılarıodan m&fıitleria 

kaçbldarıaı ileri ılrdller. 
Affedilmelerini iatediler. So· 
butay 15 giin allrea ince ya 
deri o ta hııikattan aonra mi• 
şevvikleri meydana çıkuda, 
ormanlarda rizleaenleri birer 
birer yakalattı bepıiai iCI .. 
ettirdi ve aaayif i tamamU. 
iAde ettikten ıoara aYdet 
tli. 
Moıpova tealim bayrafım 

lç kti. Burada a1ayi1l cllaelt· 
tikten ve muktedir •aliler 
tayin ettikten ıoara ıark1 

Avrupıya doiru akıaa baı· 
ı~dı. 

Lehiıtana kadar ola• ara• 
zide karıııına kimH cl•rma· 
ga ceaaret"edemecll, SoM• 
tay daha 3· 5 koaak 1ertle 
iken bu ralarda •eıkla olaa 
derebeyleri karfl çıkıp kq· 
di iae itaıt Ye kallaklanaa 
arzettiler. Sobatay ela o•lant 
t altif etti •• biç bir t•Jle
riae dokunmadan r•çti ıittl 
yoluna devam etti. 
Lelıiıtuı oldakça makaYe

met göstermek iıtedl. Y •Pi• 
lan meydan mulaarebeli••• 
periıaa edildiler. 

Arhk •aıati Avrapa yela 
açılmıştı. 

Sob11tıy ba zaferde• .... 
ra Taıi• boyaaclald llkcuia
taaa, Bulrariıtaaa da MI· 
dırdı. 

Çünkü oıılarda Tlrk erak• 
lıuından ve O ral taraflana· 
dan gelmiılerdi. Bata ı.S 
dönmek içla çok ıorlacla,fa· 

t Sobutay Yazifelerlala 
y rım kalacajıaı deri •lre
rek: 

"Bir ioin ıoaaaa r•tlrme· 
yince geri d6nmek Tlrk ti• 
resinde gor&lmemiıtlr. ileri
ye ve fltubıta de••• ede
ceği%,, dedi. 

Batu yüıla& ekıitiaH So
butay: 

"S ni zorlamıyorum, fakat 
ben yoluma dev•m edece• 
ğim, Tunayı da tamaml1I• 1 
is\il.. deceğım, bu huaata 
reyimizi komutanlara bildi

relim, büyük bir kuraltar 
y p lım, burada mnıakere 

ed Um, umumun reyi ve or· 
donun iıte.ji ne iıe o• mu 

Londra ( ı)-8 tı A k· göre hareket . etmek dalaa 
Royal tayyar ge 1 inden esulı ve uygun olar" dedi. 

lıtanbul - 1VJ1liy veki· 700 ,işi lo i t reye g imiş Bata bu fikri kabul etti, 
leti alik•darlua gö derdiği tir. d rh 1 büyük bir kuraltar 
bir tamimde 1500 ve 1000 yıpıldı, bütün komutı.ı., 
dinarhk Yugoıl v p r ları· ı Y d buraya davet edildi. Bat. 
aıa tedavnlden k ldnıldığını kürsüye ge(erek mltallaım 

bildirmiştir. : zangı·n hafta 3 ACI s rdetti: 
Vekil t her hangi bir ı U 

maksatla yabancı mımleket· ı o ; ; M _,_....,." .. .--.-Tl11 : "Aıyaya dönelim, yartla-
lerd seyıabat edec k olan ı ~ ~. ı muzu ıenleadlrellm, çol 
vatandaılara mevkii tedavül· ı D e> Ef j ı çocuğumuzuu bıtıDa •arah 

No. 34 

den kald1rılmıı bulunao bu • iZ iZ a ya ıl biraz da d&aya ıe•kiatl 
paraların •erilmemeaini teh· ı Zeyb k Türküleri ı hiuedar ollhm." 

S- 6 ili etmiıtir. : Ta•ıın - Kıplumbıiı bokıor renkli miki ı - hamı 

....__~------=--~-=--.:__------~=------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİ .. 



1 AlllFI 4 ) 

lComünistliğe 
karşı pakt 

----o w 

~ Tantana ve töranıu 
yapıldı 

1 
Berlla (a.a) - DDa Hat 

2,30 da 1eni b•ıvekillik bi
ıaıı•ıa b&y&k elçiler oda
ıacla dlaya ıiyHeti için 

k b&1lk ehemmiyeti olan 
t6rea yapılmııbr. 

1 Toplanhaıa baıında Al· 
t..a laarlciye n•ıırı Fon Ri-
1,.atrop komlniıtliğe karıı 
• oyma paktını imza eden 
\eYletler ba pakta ıirmeleri 
ll• yapılan daveti kabul 
~··• la&kimetlerin mDmeı· 
plerfal Flibrer Ye Almaa 
tlkCimeti aamıaa 11llmla· 
-.tır. 

· Komlalatlf f e karıı koyan 
OhDID daha bet ıeae Ula• 
.._.., protokolaaaa evelld 
ub tmu edealer ' tarafın
ı.. lmulaamaıı lıerlde 
lalsarlıtaa, Daalmarka,Fin
aa•l1a, HarYatlıtan, Roman
a ve SloYakya m&me11illerl 
le dlayaaıa d&ımanı olan 
loftevlldlfe karıı ıavaı 
ıakb elaa ba pakta me•le· 
:etlulaia alrdiffaf reamea 
lla etmfılerdir. 
B•daa ıoara Foa Ri&.at

op milli Çin hlk6metl laa-

lel1• aaıırı Somla - Si ta
maclaa rladerilea ve milli 
;ıa lalldimetialn de ba pak-

i rfrdltlal bildiren telrrafı 
ılmmattar. Pakh imzı eden 
inlet a .. mlarıadaa b•ıka 
lfllllder auaı .,., Alman ba

m ml111e11lllerl de tareade 
ıaar ltalanmaılardır. 

Berlia, (a.a.) - Koml
ılltlife karıı koyma pakta
u beı H•e mBddetle ye· 
ıldea uıatalmaıı baklnada 
-.&• •ıağıdakl prt t<akol 
•sa edilmiıtir. 

1 - Kom&niıt enternaı
aaJe kartı 25 ıoateırin 941 

ulbiaden itibaren beı ıene 
ılcldetle aıablmııtır. 

2 - KomBaiat enternaı· 
ouliae lrarıı •koymak lçia 
• paktı ilk imza etmfı olan 
Uman, ltalyaa •• jıpoa 
lk&metlerinia daveti Oıe-
lae pıkta ıirmek niyetiai 
sllar edea devletler pakta 
!tlbak dekliraıyonuau Al
ta• blkllmetiae bildirecek· 
• Ye Almaa hllk&meti de 
• clekllraı1onu aldıiını di
•r aıal1ra bildirecektir. 
tllaalr dekllraıyona Rayh 
lklmeU: tarafıadaa alıadıjı 
.. dea itibaren yllrllrlDi• 
lrecıktir: 

! _ .. _ Paktaa metai Almaa-
ı, ltalyaaca ve Japonca 

rak yaıılmııtır .. 

iki bin rehine 
kurşuna 
dizilmişler 

- __.o--

Londra (ı.ı) - Loadrada 
beyanatta bulaaaa Yuroılav 
lıaariciye aaıırı Yuıoılavyada 
dörı köyde toplanmıı olaa 
2000 rehinenin Almanlar ta· 
rafından kurıan• dizildifiai 
ı6ylemlf ve ıöıleriae ıanlara 
eklemiıtir: 

- Almanlar blltlla Yuroı
lav milletinin k6klull kaıı
m•i• ç•hııyorlar. Fakat timdi 
Yuroılavyada çete harbi ya· 
paa orduaua mevcudu 50 
bin ile 100 bin araaında tah· 
min edilmektedir. Buıün 
memleketin bir kıımi"' yeai
clea bu kuvvetlerin t liao 
Jeçmiı bu1aauyor. ---
Afrika harbi 

tafsilatı ----
Kahire (a.a) - laıiliı ha

ya kuvvetlerlaln karıılaıtak· 
ları m•kavemetin artmakta 
eld•i• teyit edilmekle ber•· 
ber lariliz kavvetleri lbtia· 
llkleriDi muhafaza etmekte
dirler. 

Dl• ıilbab 20 avcıaıa lal· 
mayeaind• 50 Almaa ta11• · 
reıinin bir aluaı iki Harlkea 
filomuz tarafıadan dardural· 
muıtar. 

DDıman filoıanu teıkil 
edea tayyareler otaz pike 
tayy11re idi. Heddteri lari· 
Ilı ıırhh kuvvetlerini bom
ltalamaktı. Harikealeria tid· 
detll hllcumları karııııada 

dllımaa tayyareleri bomba
larını bırakarak kaçmaya 
mecbur olmuılardar. 

--.oo---

Göiüs zırhı 
icat edildi 

-1111--
Londra (a.a) - Britanya

da yeai bir rötnı zarbı tec
rllbe edilmektedir. BltBa 

hark teclaiıat ı nı t•ııyıa H· 

kerJerin Dç parçad•n ibaret 

elan bu ıarhı y• ptıklan ytı
rllyllılerdea ve talfmlerdea 
ıonra f aıla bir y Ok ve yor· 
gunluk bi11etmedea taııdık· 
lan aolıtılmııtır. Simdi bua· 
)arın beden hareketlerini 

azalbp azaltmadıiı tayin edi· 
lecektir. 

Metiaferin her biri aıal 
telikki edilecektir. 

Pıotokol im1111 rtıallnden 
ltlbarea y&r6rlüğe girecektir. 

Ytıkaek akit taraflar ba beı 
aenelik mtlddet bitmeden 

ev•el ilerideki it blrlifiaia 
tekli hakkında Hmaaıada 
a11Jaııcalclardır. 

[lliiM IHIJ l2' 2tacl T .. rt. ıt•IJ 

~ 

RADYO·TELG AF HABERLE! 
Rus ce~hesin

den tafsilat 
--o--

Londra,(a.•) - Moakova 
radyoıu bu ıebrin ıimalia· 
deki Ruı kıtalarıDıD Oç ka
nbayı · bırakarak 1eni mll· 
daf •• mevzilerini çekildik· 
lerlnl bildirmitbr. 

Kalenin ci•a11nda kanla 
muharebeler cereyan etmek· 
tedir. Fakat Almaalaran bir 
ıedik açmak için yaptı iı 
biltBa teıebbiiıler boıa rıt· 
mittir. 

Volokolımıkta Almanlar 
Moıkova ile bu şehir ara· 
ııadakı yol boyunca baıı 

terakkiler kaydetmiıler Ye 
bir kaç köyll ele ıeçirmit· 
lerıa de Sovyetler mevıi
lerlnl mubafaıa etmiıler le 
baıka aoktilarda karıı bu
cumlar Japmıılardır. Moja· 
iıkte Ruılar eYvelce lauır· 
laamıı baluaan menilere 
IDtiıamla çekilmitlerdir. 

Buradaki otomobil yolu 
boyanca yapılan Alman bu
ÇUı:üları püıkürtülmOıtBr. 

Norofomi11ıkte Sovyet pi
yadeai kavvotli bir Alman 
piyade mfif ı ezeıiai bozjaaa 
u;ratmııbr. Al~ulmr öUl 
va yaralı olarak 600. kiti 
kaybetmittlr. 

Sovyetler Nara armaiı lıe· 
riadeki menUerini malaa· 
f aıa ediyorlar. 

Malo1aroıtlevetı d•ruma· 
acla deiitildik yoktur. Tu· 
lada üıtün Alman kuvvet
lerl ıebrin doiu cenubunda 

ve dof111uada bir az ilerle
mitlerdir. 

Biyük taak ku•vetlerl 
araaıada çetin mubarebeleı 
cereyan etmektedir. Bir aok· 
tada Ruı kıt•lara Almaaları 
'kilometre ıerl atmıılardar. _ .. __ 
Askerlerimize 

hediyeler 
- .. --

Ankara - Buılla kalıara
mau erlerimlıe.. kıı bediyeai 
toplam•i• bı§lıyan mOıterek 

komiteye bir g6nde yedi bin 
parça hediyelik ve elli bin 
liraya yakın hediye paraaı 
verildi. 

Hapishaneden bir 
mahkOm kaçtı 

Ôdemlı ceıa evinde hır· 
ııılıktıa iki ay ve 15 rlln 
hapse mahktım Alaıebirli 
Ahmet otla Muatafa bıpiı· 
baaeaia avh11uodan bir yo
lana bulaHk kaçmııhr, araa
maktadar. 

Ya Berberlik, 
ya Sünnetçilik 

--o--
Ankara - Sıhhat veklleti 

alikadar makamlara bir ta
mim g6adererek bir takım 
ılaaetçilerin berber dikkiaı 
açtıklarını, veyahut berber
lerin ıllaaetçilik etti_kleriai 
mevzuubabı ederek baalaran 
lterberlik vey ı&naetçilikten 
biriıinl aeçmelerialn Zarurt 
olduiuau bildirmiıtir. 

(Anadolu) 

Yirmi beş se
nelik esrarcı 
kaoana düstü 

--o,--
25 ıeneyl m&tecaviı bir 

ıamaadaaberi bmirde earar 
içirtme yerleri açan ve giı• 
lice earar ıatan K&çlk Ha
HD namiyle ta•ılan Haıaa 
Ôzocakıa yeni bir aaçu tH
bit edilmiıtir. Bilia~iii aibi 
Kiiç6k Haaaa timdiye ka
dar e1rar içirtmek ku ..... ar 
oynatmak, poliH hakaret et· 
mekten ve esrar aatmaktaa 
dört defa mabk6m edilmit· 
tir. lzınir ıabıtaaı ötedenbe· 
ri Ktıçlk Hasaaıa faaliyet 
ı~iaterdıii yerleri ılz bap· 
al albada bulundurmaktadır. 
Y eai Em~lyet mildlirl l&mir· 
de vazifeye baılayıaca, kil· 
ç8k HHaaıa takibi için aHı· J 
tırma daireaiade alikab ikl 

1 
memura peıiaa koyd11rmq• 
tar. 

Bir •ydanberi ıeceli gila· 
d&ıll devam edea ıözleme 
faaliyeti eana11ada Kllç&k 
Haıanın eaki buyuadan vaı 
geçınediii ve t edarik eyle• 
diii eararları mubtelif kim
ıelere ıatmakta olduiu teı
bit edilmiıtir. Son iki ıBa 
içinde hamal kıyafetine gi· 
rea araıtırma memurlara üç 
defa HH••ın Azizler aoka
ğıod•ki eviae giderek 3.20 
ır•m earar aatla almıılardır. 

Ukraynada 
idamlar 

--o--
v •ıiaıtoa (e.a)-200 ur 

rayaala Kiyefteki N ...... 
tarafından karıana clisl...., 
tir. 

Roıeaberıia UkıaJ~ 
Umumi vali tayini 1aer..
naziler ale7blade nlmaJifl" 
yapılmııtır. • 

Bu tayin Ukrayaaya .... 
lil verileceii lmldlal ._.
mııt1r. 

--~--

Kadın çorapları • 
kında bazı tıd-lrW 

alındı 
Ankar - Kaadıa ~ 

laranda ıoa ıtıalerde ~ 
len fiat arbf hiıaı 1611• .. 
tutan lldiaad veklleti, 
buıuata tetkikler yap••I' 
b•ılamııtar. 

Ôjreaildiil•• rlr•. k .. ~ 
çor•plarannı bı11 ci•";;t 
ayraımaaı ve fiatleria arttt . 
mamaıı içia tedbirler al~ 
tar. (Aaadol 

fspanya 
• 

cıye nazıtl 
Berlinde 

Berlia ( ı.a. ) - il~ 
Hariciy• na1arı S.ra80 IJf' 
ner kc,m&aiatlife kart'-" 
yan paktıaı• yıldlalm~ .~ 
aaaebetayle y•palacak !~ 
ittirak etmek llaere -..-

T:h:~:t~l çİoJf 
müsteşarlı~ 
Ankara - Talar•• b~ 

elçilif i mlıteıarhiı•• ~ 
kezden Zeki Hakkı ~~ 

budak tayia edildi. 
-&oo--

MiJIİ korun"'' 
Son defa dna Knçtık Ha- kanuna v -.._ 

aan bu memurlardan birinin -" 
uzattıiı numaraları teabit Ankara - KIHabJ• _.,, 
edilmiı bir lirayı alarak bir buıa Recep Pekerl• rl1-;.- di 
miktar euar vermiı ve bu tiade millt koraama k•• t,&: 
ıırada aHtlarma komiserle· tadilltıaı mlıakert •• , 
riaden B. Hilmi ile arkadaı · kik eden komlıyoa b•~ 
lan keadiıinl cllrmtı meıbud faaliyetine devam et111I ~ 
halinde yakalamıılardır. Nu· avlaadıiım içia caauD ;...-
maraıı teabit edilen lira da h1or." ~ 
HHıaın cebinde bulanmuı 811 mesele ve bu• tJ' 
ve derhal bir zabıt varakaıı ser, 111Bzmiale1ml1 lılerl "'-
tanıim edilmiıtir. kik ederek baaları klk;.aa 

Ba defa çllrllk tahtaya den ıllmek azmiyi• .-;. 
b11tafaaı anlayan Klçlk Ha· kat'I emirler ıayeıl•d• ~ 
ıan memurlara: iıi de baıarmıı ola• ~ 

"- 19 ay bıplıtea baıka Emniyet mlcllrlmlı~ _..61 

bir aeae ıtlrgla edilecef im. · baptaki himmetleri ıl.,...
Baaa raıı ol•catım . GıfU deter. ~ 

ı.--------------------------------~-------------------------------------------------------------------------
llilli • 
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rıııı lııl•, 164 Haıaa T•ltıl OlılDER Telefoaı 3417 


