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Şeker satışına b""""u--~.ı..........-..· 1,; · ·' ~usara gö~;-·Almanlara gC 

gün başlanıyor ~~skovaya 4:0 1 Rosto/ Libgad• 

SAVISI 2 KURUŞfUR' 

Ocral P•flndlr •. 
aann o•o•n: .. , ..... 

ıo ... kurutlur 

B· tumen ve8 bın B ··ı k Al ır v~gon şeker şehrimize fankla hücum o ge i ma. 
9eldi- dört vagon da isken- ediyorlar sinde taarruz4 

deru a Vardf. Yarım daire şe.klin- Al d 
Aile . . . lil de çember bıraz man or usu Muvaffakiyetl 
Sek ba.~ına ıkı kılodan fazla verilmiyecek. daha darla~tı kovalanıyor 

er hatları kılo başına bir veya iki ku· Moskov.J 2 A. A. -
d h Hafta sonunda Almanlar, n ruş a a aşağı satılacaktır Moskova etrafındaki yarım 

'Oi~ :~.de haber verdiği- sim edilecektir. çemberi biraz sıklaştırmış 
leıı bi~ ~~!k nderuna ge· IbtikAra meydan ver }ardır. Almanlar Moskova 
~larıt . ~on şeker, ka mernek ve herkesin ihti· y& 40 tümen ve 8 bin 
•irrı ~.ıb~iyaca göre tak· yacındaıı fazla şskur al· tankla hücum ·~diyorlar. 
d~lci rnııştir. Şehrimiz- Fakat düşmanın ileri har~ ,, fektr b .. . masını önlemek için ge· k . 

1 1
, 

1 .ıa Cık ugun pıyasa reken tedbırl"r alınmış bu etı yavaş amıştır. ıus ar 
lae&kt arııarıtk halka satı- kahramanca müdafaalarile 

ır. lurımaktadır. Şeker aile ba burada mühim miktarda 
ı. Bu b'ır şına iki kilodan fazla ve-
.: vag d b dilşnıan kuvvetlt-rini oya· d.~ daha ct· on an aş rilmiyecek, s tış sıkı bir hırken, cenupta düşmana litı isk ört v11gon şeker kontrole tabi olacaktır. 
ij erıd ltücum edilmiş ve Rostof iltıJar d eruıın varmıştır Şekerler yarım bir ve iki ı.ceri alınmıştır. Hostof za 
litlllra ih ~ ayni Şekilde ka kiloluk paketler hcılindr. feri, Rus seferinin bittiğini 
'-.__ tıyaea göre tak satılacaktır. dalın geçen hafta ilan ede 

f' -.H--.... ------ rek dünyayı buna inandır-
D·~· . Partisi Meclis Grupu mak istiyen Alman propa 

lJrı t 1 gandasını iflas ettirmiş•ir. 
op andı ve benzinlerin idareli kullanıl- Almanlar Rostofu aldıkları 

h Atık ması işini görüştü 
li:lltil'et ~~~\ 2 A.A.-Ci\m dareli kullanılınası için 
b'I Cıll a k Partisi Mec- hilkOmetin ne gibi tedbir 
lJ 1tı111 r. UnıumJ Heyeti ler tliişiiııdüğü hakkIOda 
trıt"uırı 11°1~ Vekili Hilmi sual cakririne alakalı Ve· 
~ 'ttır. ll eı~liltinde toplan killer kürsüye gelerey mu 
8

'ıbıJ~., uı:naınede, taşıt fnssal izahat vermiş ve 
')i ~.:da kullanılan Mebusları tenvir eylemi~ 
... tUkatın daha İ· !erdir. 

~--,-----v~ .. l~ aarifte A ek 
ltııı~i~ti~ ~:TA nNLER m er l Q 
~~ ~ s . ız Liseai ma B ""f "" "hf" 1 ~ııı .. ~~ talYerHğlne yOk- U Un 1 I m a -
~~ ~llcfa rtıen okulu rne- 1 h 
"-~ ~t~t~ ~udi~ Ayka. ere azır 
llı~Q ~ .. Jiti1ı Liseaı J'abiiye Nevyork 2 A. A. 
~tı 0kl!lu e Yük~k Öğret " Magazin ,, mecmuasında 
~e~~~er E:r;ıezunlarmdan bir hış yazı yamn Ame· 
Y11, li~. Onat, yine er· rikün Bahriy~ Nazırı Al · !'\: •1a· 1 J."iz·k 
~r~ ~erJig· 1 

- Kim • bay Knoks bu yazı&nda 
tıtı~ "n k •rıe yük-ak diyor ki : 
fJlıı.ll~ Orha Ulu ıneıunla-
'°'· lııt~llJ'd:~.Aksoy la) in 
~lll llderun l 
~~ rtıud . lalyan or-
~-()~~Olcul U~ , tnuavinli· 
-, t0Qretnı .1 arih Coğ 
~ ~ &l'iıı ~~ı Turgut 
ıl~ ~~et G~~llliştir. 
~ c:~tt t Paşa ılko'1''" ~, prn~ vekili \.\l ~ evzıÇakmak 

zaman tunun ! afüas pel· 
ro1lerinin kapısı ı>lduğunu 

ne büyük bir s11vinçle bü· 
Hin dün\'aya Han ettikieri 
malumdur. 

ingilTZf~;e göre 

Alman karşı 
taarruzları çok 

şiddetli 
İki tarafın hücum 
ve karşı hücumları 
biribirıni kovalıyor 

Kahin-· 2 A.A- Iııgi 

liz resmi tabliği: 
Libyada esae cephede 

2560 kilometre gen;şliğin 

dekı sahada yapılmakta 
olan savaşlar ~itlıkçt- şid· 
dE-tlenmektedir. Düşmnıı 
kuvvetleri zırhlı teşakkUI 
lcrinin hepsini lün muha· 
rebeye sokmuş cenuı• ve 
cenup batıdan ilerlerliye
bilmiş ve iki kuvvet bir· 
leşmf'ge muvaffak olmu~· 
tur. Hudut bölgesinde mu 
harelıe devam etmekte ·n 
düşman çok ağır kayıpht 
ra uğramaktadır. 

l.ondra 2 A A. - Höy· 
ter ııjansının cephedeki 

Finlandiya cephesin 
de muharebeler 

şiddetlendi 
ı\1oskova 2 A. A. -

Bugünkli Rus tebliği : 
Bütün cephe boyunca 

düşmanla çarpışmalar de
vam etmektedir. Hostof 
kesiminde yüzlerce ağır 
top bırakarak çekilmekte 
olan düşman kovalanmak 
tadır.· Burada Alman ordu 
.sunun çember içine girme 
si kuvvetlenmiştir. 

Moskova rudyoıuna 
2öre, Finlandiya cephesin· 
da muharebeler çok şiddet 
lenmiştir. 

AL;\1ANLARDAN ALI· 
r 1AN GANAThf 

Moskova 2 A. A. -
Hostof bölgesinde çekil • 
mekte olan düşmandan ele 
geçirilen · ganimetlerden 
şimdiye kadar sayılanlar 
şunlu .. dır : 118 tank, 210 
top, 306 mitralyöz 168 
mayın makinesi 4-0JO tüfek 
873 otomobil. · 

• sona ermış 
İngilizlerden 9 bin 

esir alınmış, 814 tar 
tahyip olunmuştur 

Berlin 2 A. A. - A 
man resmi tebliği : 

Doğuda Rostof cephe 
sinde çarpışmalar devaı 
etmektAd.ir. Merkezde M< 
koıa istihklmJarında de 
rin gedikler açılmışbr. 
Leningrattan bir çıkış b 
şebbüsU yapmak istiye1 
düşman geri püskürlülmO 
tür. lngiliz ıkıyılannda bi 
Ingiliz gemisi babnlmıı 
iki gemi de hasara uğra 
tılmıştır. 

Libyada Alman Vt 

ltalyan kuvvetleriniu yap
tığı müşteMk karşı hücum 
muvaffakiyetle neticelen · 
mjştir. Lihyada son hare
katın başladığı bugüne 
kndar İngilizlerden alman 
esirler 9 bin kişiyi geç -
miştir. Bunların arasmda 
3 general vardır. Bu savaı 
!arda 814 In!(iHz tankı 
tahrip olunmuş veya ele 
ieçirilmiştir. Havnlarda 
214 tı1yyare tahrip olun • 
muştur. 

Son Teşrin ayı içinde 
denizaltı ve hava kuvvet· lzvestiya !!BZetesiniu cephe· 

deki muhabiri bildiriyor : !erimiz turafından 46 Ingi 

Bunlar daha ilk rakam 
Jardır ve tum değildir. 
Çünkü sııvaş devam eder· 
ken gnnimetleri saymak 
mümkiln değildir. 

Mo8kova 3 A. A. -

Rus kuvvetleri Rostof lij( gemisi batırılmış 39 
bölgesinde düşmanı kova 1 gemi de hasara uğratılmıt 
lamuğa devam ediyor Şim tır. 
di Rostof şehri arkada l 'ft·~5-0R:.N=D-E_K_i_K_A ____ 991 

kr.lmıştır. Almanlar taarru 
zu durdurmak için ümit • 
siz gayretler sarf eylemişler 
dir. Bu yüzden c;Ok kanlı 
muharebeler olmuştur. 

BİR lNGILIZ HARP 
GEMISI BATii 

Libyada 
Almanlar iki noktayı 

aldılar 

Vişi 3 A. A. - Libya 
da ı\ılihver kuvvetleri dün 
Seydi J\nzak ile Bi'ır Ah· 
medi işgal eyleın i ş lerd ir. 

Moskova müdafaasın 
da gedikler 

~~! ifa!( !'etmen Vckj 

~ llti~t1t -~,~ Altınöz, 
~ ~ 'ıı l 

1 
•Okulu Bat 

~~!'d:~klli Nadir Bil 
~N lllerkeıoku 
'~ ~ be.n Vekili KA 

'-)itı u ydzifel re 
ldılrni9ler • 

" - Amerikan donan 
nıası Ati antik veya pasifik 
te yahut her iki okyarıue
ta her ihtimale kı·rşı koy 
rnağa hazırdır. Atlantikto 
atAŞe başladık. Pasifikte 
durum naziktir. ~imdi 13 
zırhlımız vardıt'. 15 zırhlı 
da inp ediyoruz. 3 tayya 
r~ gemisi, 37 krovaıör, 
l 13 denir.alta ve 173 tor
pidomuz vardır. Ayrıca 
5800 deniz tayyaremiz. 
bunun .sayısını 1.S bine cı 
karacağız. Bunlardan baş· 
ka yüzlerce harp gemimiz 
lef.ilhlarda inp olunmak
ta'1r. " 

muhabiri bildiriyor: Seydi 
Rıızak bölgesinde iki tara 
fın hUcum ve lrn~ı bil· 
cumları biribirini kovala· 
maktadır. Azimle yapıl· 
11uş elan dUfrnan hücumu 

Londra 2 A. A. -
Hesmen biJdiriJdjğimt göre 
A vustralyamn Sidney 
krovazörü Avustralya a · 
çıklarında batınlmışbr. 
Di~er l<iraftan Nevyorktan 
gelP.n fakat reemen teyid 
edilmiyen h.sbei'Je.re glJre, 

1 

Şimal Atla!l~i-kte ~ir A~e Vişi 3A.A.- Doğu cep 
rikan gemısı torpıJlenmıt- hesinden gelen haberlere 
tir. göre, Almanlar Moskova 
biraz muvaffak olmuıtur. ( müdafaasında yeni gedik· 
Hareketlerin neticesi henüz ler açmağa rnnyaffak ol· 
belli delildir. l lnllflariır. • 



;üze/ ve öz Türk 
çege doirı 

'-' 
Şimal, cenup, dogu \"e 

atı, doğu- ınrnl, ceı up
atı, şıırkh ve g rp ı deriz 
ıhet1er bu dan sonr böy 

muştur.,, Diyt ceği?.: 
t;azete ve matbaacılık 

mesleğin~ ait bazı terimler 
ilıerindo şunl r kararlaştı 
rıl:r. ıştır: kulJnnıJ, cal.t 1r. 

Tutunmuş Türkçe te l\la buat-Hasın, Mııt 
mle,· < skilerinin ~e e l aa - busım~vi, tabatıt-
:ullanılncakfır. M ~eın : basın1, tuhı -Bttsı, ı\Jatbu 
ulh "'yerine baıış, mmtaka rnathua- basma, hasılı. 
eri e bölge, ni:sha ~ rine Örnekler: 
,ayı, muallim Y~rirıe öJt Türkiyede ilk hasıme-
·etmt. n gibi. vini Ibrahim lüteferrikıt 

!\1urıa farkı olrmyan ke kurmuştur. ffürkiyeye 
limelerin yalmz Türkçe.e· baRım sam.ı.tı çok grç gır 
rıni kullanmak Jazm dır. mişı ir. (;azetemiz basıy,. 

Oraek verildıği zaman, Hu ronıa 
ııı basan kitapçı lbrahim 
Hilmidir. Açık zarf ile 
yollıınan basmaların posta 
ücreti azdır. Yuluıt Jüıı 
aldığım bir znrfın içindı::n 
basılı bir kağıt çıktı . 

"icbar etmek,, yerine 
'Zorlamak,, "munevim,,yer· 
ne"U} ututk,./'T ks'r etmek 
yerine ''çoğaltmak, arltır· 
rnak,.. gibi 

Mana ,boZLtl adıkc,:a 
yabancı tarifleri Tüı kÇfıl~'Ş 
tirmek •yoluna gide~ğiz. 
Örnek 

Kayt, takayyüd,takyid, 
mukayyed, lakaydi, ku· 
yudat ve tal.~ idat yerine 
şu karşılıkl.m lmllanıı.ra 

ğız: 

Kayıtlıınma, kayıtlama, 
k, yıtlı, kayıtsızlık, kıt\ ıl 

Jar. kııyıtlarnalar veyı. sa 
dece kayıtlar gibi, yani 
yeni takyidat ~konmuştur 
yeriae "yeni .kayıtlar kon 

Nusha-s1y1, krıri-0 
kur, okuyucu,muharrir-ya 
zar yazıcı, lfaşmul.arrir -
Başyaz·:ır, Hnşyazıcı. Heye 

1 ti tahriri~e_. Ynzı h ·~·eti, 
muhabere haber(( şme.ınuh 
b"r, mu ıll.ı'r, mittertim 
ve mü lif gioi kelimelere 
şirr.dilık dokunulmıycır,ak· 

lır. 

ferlİl' - dizme, mürt:t 
tip - diı.'ci, musahhih -
duğru tucu 

Sonu var 

B~karl!k vergisi 

hakkında Encü-,ı 
nıen karan 

Dünkü kar 
Dün ıslihah soğu'< dal 

g sı çok artnıı~ Vt- i.iğleye 
tloğıu k-11 düşmüştür. Kı 

zıl eağ l klerine kadar 
karla dolmuş, Bcfoıı ve 

Şi mdılık böyle bir'. er 
giye llizum olmadı· 
ğırıa karar verildı 

nk r. 1940 S ... ııes'nde 
). ozi(at ~l.ıLu~u 1lçöz Sırrı .niı 
fusu ... rln n 1 ç· r l ekfirlık 
\"( gısi ıhd ~ı hakkında llıl 

yiık Millet . ec.ıl'si Heisli
ğiı e 1 ir akrir vermişti 
Bu kanun layıhası mu lye 
eııclimeııinden geı.;likten 
sonra sıhhat v ıçtim· I 
muc:ıvenet erıc~\ıneı ·n hs· 
vip kara ile duhi!iy~ cı cü 
meniııe v rilmi..,tir. Dahi 
liya Encüm ni te ifi bil 
Jı ssa nüfus m ımu ı ,bakı 
mın<lan tcdkik etm·ş ve il· 

Ji mütalca ~r r c yar"'n 
bir rmızuata hazırlamı~ . 
Bu maı.IJatı.ıya göre mern
leketim'zde nüfus lelavUdü 
şikAyet edil~C k .~azi~ette 
llZ değııdir. Hilak s tüı ki· 
~ede nüfus artma miktaıı 
Avrupa devlt>llm inden -
llusya hari<;-dahaf zladır. 
Ve eğer değum ııishetine 
göre ölüm vakaları azaltı 
la bils~ nüfus artmıısı bel 
ki Husy,\yı da aşecaktır. 

Bugün mevcttd olan 
kanun hükümleri mucibin· 
cı 6 çocuklu !Mkir ailele 

~nkby bulges le 8r.ı uya 
da kar yağmıştır. 

J \J. VAltMA UMU I 
KO~\iUTANLICl 

Ankara- f orgeneral 
ı\lı füza Arluukalın Mc 
lıus St>Çiluıesı üzerine a 

çık bu uırnn J ndarnıa U 
n um K onıutaıılığına Kor· 
general HüştüAkının tayini 
yüksek tasdikten çıkmış· 
tır. 

rın aı cak b r kısmma şim 
diye k<ıdar bir defoya 
mahsus olmak üzere dli 
\ıra veı ilebi!mckte idi. 
Sıhhat ve l<;timai muave· 
net Encümeni lıu yardı· 

mut 3 ~ocuklu fokir aile· 
leı den başlaımık üzere ve 
ritm esini ve <; cıık arttık 
<;a yardımıo;da a.rtma~ının 
muv .. fık o'acdğım mazlıa 
tasında b;;ıl'rtmiştir. Anc<ık 
l>u tlirlü yardım devlet 
bü <,:esine mühim tahsisat 
koymayı ic.abettirdığindcn 
bu varidatı temin için za
ru et hHsıl ·olduğu takdir· 
de bekarlık vergisinin mii 
nasip bir şekilde tttlbik 
edilmesinin muvafık ola
cıığı mululausınd,l bulu 
oıılmuştur. 

Peten ile Gö .. 
l ring arasında
ki reyleşme ve 

•• •• 
goruşme 

Bütün dünyada derin 
alaka uyandırdı 

Berrn 2 A ı\.- fa· 
reşal Petenle l\brt!Şul Gö
ring arasındaki göriişıne 
ve reyleşme hakkındu A~ 
man resmi makamları 
çok ilıtiyutlı da\' .nımak· 
l<tdır. Bu hu'iusta şimdı· 
d~~n ımilaJea il ri stir llt>k 

mevsimsiz göriinüy.,r. An· 
cak bu göruş nele .. , Fnm· 
sa iJe Almanyanın müş
terek nıuttefıkler b:tkımın 
darı çok önemlidir ve bü 
tün A vrup~yı iJgilendireıı 
bir luld.sedir. 

\7 nşiııgton 2 A.l\ 
l'etenleGör ng 1 arasıı dJki 
görüşmonin ner c si bil tün 
Arnerikada aHl.ka ile bek· 
1€nmel-tc<lir. Juponyanuı 
dıırımıu çok nazik bir dev 
reye girdığ bu gıınlerde 
Fransa ilt1 lmaııya a:r •• 

sındaki bu reyleşıne Jap0n 
ynnın durumu il" alaka 
dar görunyor. Eger Bit
ler Franscıyı elde etmeğe 
mııvafık o dusa Libyadıı 
ve Hostoftaki muv ffa 
kıyets'zlildtrin; t Iafi ede 
CPk bir muvaffukıyot ku 
umınış oluc ktır. 

Vışi 2 A. \ - Pet• nle 
Göriııg arasınu.dki görüş· 
med n sonı" Amir ı Dar 
Jurım ııu(,tıı• 'aya yarı. 
Ut y.ıncıtta buımlması bek 
lenmektedir. 
Çh'ıDE .SA \i A~ DEV\ 1 

EDECE{\. 
Londra 2 ~.A. 1 uy-

rnis gazelesiıı in <_.;in n.uha 
biri, Amt rikan - Jnporı 
görüşmelednin neticeE· 
her ııc olur.sa olsu ı çiııli· 

lerin s 1vaşa devam kara 
rınd a olduklarını biJdir· 
rniştır. Gı:.meral Çan- ... y 
-Şek :\1ançuri geri veril 
medik~·e Japonya i' ba 
rış yap·nıyncağını ~öyl" 

m ştir. 

~ •~ • '-~' .r• •' '' • " 

l(üçük f1ab rler 
Kahire 3 !ı. . 15 v 

2' inci \iman t nı nl r 
nin şiddetli hir s vaşh n 
sonra Tobruğu_o batısındn 

birleşmeleri lngiliz ı ih i 
zaferini tamamile orw n 
kaldırmış değilrlir. 

Askeri sözciiye göre 
hu tiri eşme Tobruğu tehli· 
keye koymuş değ'ldir. Al 
ınıınlarlmrada ilk safhayı 
kazanmışlardır. Fakat ge 
lecek s fbayı biz ka7.ana· 
cağ z Alnrnnlıır bu son hü 
ciimda bütün tanklarım 
ileı i sıirmüşlerdi ". Durum 
d ha bir müddet karışık 

c)
1makla devam ed ·cektir 

1 ondra 2 .A.- Su ı
dey Tuvmis gazetesi ) a· 
ııyor: Lih\ ada yenize an 
dalıl< rm kur duğugu irtibat 
çok faydulı olmmı v hu 
harek~t us c y.ıpılnııştıl'. 
Afr kı du hu kış devre in 
de \lmaııl r ta· 
mamen temizlen cek ve 
bu sure e fü k'y y daha 
faydalı v d.ıh3 grniş öl· 
~ üd~ yardım mü kün ola
caktır. 

LondrJ 2 A.A.- Lib 
v ıdalu har~ \at hakkın l l 
T ymis:g z h.d şunları yaz 
mukt dır: 

Haş'ıca kuvvetler ara 
sındaki ınu ı -ebaler d 1ha 
toplu b'r hale gahLf:ıkte<l r 
Alman B· şkuma 1dam111n 
1ısır lıuduJurıd t yup.ığı 

c•ire li harek l keu ısina 

Portakal ve 

mandaline sa-
hlacak . 

l atay Def terdarlı~ıo~· 
V n kıflı köyiınrlell j'O 

ha ts Kın tunyaıı; o~lll 80 
mas ve Bogos 1\ladu001' 

neti oğlu Dıl· randan 1 p(lr 
bah<; le de 575 adet d:l 
lak ti ve 7 5 adet tJl tl1'tl 
lı e rn~Lsu ü ntışıı çı 
rılmışhr. . 43 

·elı 
Muhamman 'e<1 "'~ 

lira 88 kuruştur. .. ll wr· 
kat tımıiıı tı 330 kurııŞ 0110 

ihale ıs-12-9411~uı 
sa t 10 dit Ot!f ter· l3~ 1 

a'i 
l , . ı· le"u1 y ıpı .,caktır. 1 a ıp ' rııO· 

ni günde komisyon& 
n c ıutiarı. . 83;r 
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