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9 Eylül 1941 Salı 

lmtlya;ı; •ahlbt 'fe u. s. Md. 

Fuat Şahin ErlAçln 
i d arehanesi 

Mitatpa~a caddesi Nb. 1 
A Y D 1 N 

FIATI 3 KURUŞ 

Pazardan Başka HergUn Çıkar Siyasi Gazete Yıl : 1 

BA~VE K l l E TI N TEBllGI 
Ankara B (a. a.) - 1'lilli Korunma. kanununun 

36 ıncı maıldt'si runcıbiııce ittilıaz o'urıan 13 Ağus
tos 1941 brilı ve 2/16295 liayılı İcra Vekilleri ka
rariyle verilen Re lahiyete istinaden Benzin ve sair 
petrol mü,takl:ı.riyle ıııiitt•lıarrik bulunan kara vo 
deniz nakil vas1tularrnııı seyriı:ıeferi U oylül 19il 
tarihin<lun itibaren 1 ay nıü<ldetlo a~:lğıdaki esas

lar dairofiııtle talıclit ve-ra merıcdilmi. tir. . ' 
1 - Elçilerin \"e Konsoloslar Ye Kor diploma

&İ,ft) dahil m~ııınrların binek otomobiJleriyle deniz 
vasıtalarına ve elçilerine ait olup binek otomobiJ
lerine ayda 180 litre verilir. 

2 - 19 ikinci te~rin 1940 tarih ve 2/14 70:3 s:\

yılı Jrnraruttme ile meriyot mevkiiııe vazedılıui~ 

olan 75 sanlı Knordiııasvon heyeti karınının U . 
Benzinin O vo D fıkrala.rıııd:ı. yazılı lıinok ofomo
lıilleriııtlen bilahare lcra Yekilleri heyeti knrariyle 

~eyrisl:'fcrine miiıacle olunan ııakil va ıtalarıııdan 
deuiii motorlarına. ayda J 50 Jitre, motosı kletlere 

a1da 60 lıtre benzin "erilir. 

3 - Haltın çnlışmakt:.ı oldukları beleJiyoforce 
tesbit eclilen taluıiiere ayda 120 litre beıızin •eıilir. 

4. - E<·nebi turistlore ait otoruohillero bir de
faya malısos olmak tizere 125 litre bonzin verilir. 

5 - Yük T• eşya nakline mahsus •e lı:ılen ça
lısına.kta öl<lnkları b"ledivelerce tesbit etli len kanı-' . 
yonlara ayda !500,flçık ve kaplllı kawyouetlere ayda 
24.0 litre benzin v..,ri]ir, 

G - IhJodi)·e hudutları dahilinde işleyen otobiis· 
lerle insan nakleden kamyonetler •e kaptı kaçtı

lar ıeyrü ıoferden men edilwiştir. Ankara, htan
bul ve İzmir bele liy~lerine ait otobiisl ıo r bn k:lyıt

taıı hıtisna edilmi~tir. lı:ıtaıı bultla i~loyen ve lınımı:ıi 
~ılhıNlara ait olan otobiisler<ltıı hangi hıtikamete iş-

NAFIA VEKİLİ 

Ali rua t Ce besog 
Kon yaya 

gelmlşlerdlr 

Konya S ( a, ıı ) -

Nal'ia Vekili Ali Fuat 
Oebesoy dün kara yoliyle 
Arıtalyadau buraya gel-
mişlenlir. 
------·-- -

B i r A lman Askeri 
kayaağının bildlr

diğlne göre 

Finıandiua cephe
sinde 9000 esir 

allndıöı bildiriiigor 
Bedin 8 ( a. a. ) -

Askeri lıi ı· kay ııakta.n hil· 

diriliyor J.1"'inlandiya cep
hesinde yeni ve ehemni· 
yetli mu vaffakiyotler kay 
do<lilmi~tir. 

Rir kolordu mıntakıı

~ında. Bol~ovik esirleri
nin adedi Y lpuri cep· 
hosinden gotirilenlcnler 

dahil oldııgu halde 9000 
bini bul w u~tıır· 

ALMAN 
TİCARET HEYETİ 

ANKARA YA 

GELDİ 

Ankara, 8 (a. a.) -
T icaret muıdıNleıti nıiiza

kenforiııo meııııır Alman 

murahhas lıeyeti lın giin 

şı·lırimir.e gelıni~ vo gar· 

da Hariciye Vekaleti 

adına istikbal edilmiştir. 

Alman heyeti ınuralıa

ıa'4ına. <lok tor Klaılyns 

riyaset et nrnktedfr. 

iTiZAR 

7 Eyliil Aydının k:ur

tnlu~ b:tyramı miinnsebe

tile halkala. bora ber iıwi -•. 
lerimiıde bayrama iştirak 

etmiş bnltındnklarında.rı 

dünkü Pazarteıi sayımız 

<;•kınam ı ~ tı r. 

Okuyucularımızdan 

özür dileriz. 

1eyon1 eri u seyrüseferde <leva m edecog ini Vali ve :_-=========================================== 
belediye reisi biz;t;at tayin e:focek vo ll.ı~,·okildon 

'miisadelerini alacaktır. 
Şehir ve kaınhalar arasrndn halen çalışmakta 

oldukları ttspit edilen otobüslere ayda 300 , kam
yonetlere ayda 200, kaptıkaçtılara ayda l 60 litre 
şEıbirlor arn~ınd~ işleyen nakil vaıntalaı·ı Valilerin 
ve belediye reitilerinin müsa<lesile ve mnnavebe su· 

retile işl~tilecektir. 

7 - Yukıırılt.ki maddelerde tespit edilmiş olan 
mtk ta rlı\r bele<l iyelerce \erilecek karne mukabilin
de bayiler den alınır. 

Muölada 
zeı ıeıe 

Muğla (a. a) 

Diin sa\ıalı 7.48 ele s ı>h 
1 

riıni;r,de bir yer aar~ın-

tısı olmuştur. 

Manisa 
Kurtuluş Bayramını 

tes'it etti 

Mıuıhıa. 8 ( n. a. ) -
Bu giiıı Manisa. kuı tıılu
şıııınn 19 uacn yıld<ir1ii

mii lıer yıl olduğu gi lıi 
heyecanlı tezdlıti r a t l a 
tes'it edilmi~tir. 

,~~~~~~~~~~~--

1 

HATIRL ATA 

BILlRM i Yl Z 
Bu giinlerde i~lomekte olan yiik otomobilleri· 

nin lı:unııle•i üzeriııde birde İ81.if lı ıdinde inııı:rn 
bindirdikleri Ye bu çirkin halin hiç fiitursuzca. 

~elıir ortalarına knda.ıl' ilorlettikleri goriilmekte-

) 

dir. 

Bi7.iın bilılittlmiz bu hal eyrüsofor ni;nmna
mesı•ıe uıngftyırdıı-. 

Çok tehlikeli olan bu seforlerin önüne gec;ıl

ruesi için (lıiitiin 'l'ürkip•de o!dnp;n gibi) vilttyc

tiıniı ~ ı lıir dahilinde BelediyeyEI, Şt'hir luuicinde de 
j rndarınamı;.ı;a müdahalelerini hatırlııtabilirmiyiz. 
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(Halkın Dili) 
Eylül 9 
T~ Sayfa:2 

ALMANLAR 
Rur'da ingiliz Hava 

kuvvetleri 
ı--;.ORKON BOYOK ZAFERi - l ı RADYOj ~ 

Rüzgar gibi aşarak tibeti, Altay/arı · 4. fıa 
Şark Cephesinde 

· Rusıardan güzlerce 
esir ve 25 top muh
telif silah aımışıar 

Berlin 8 ( a . a. ) -
6 oylölde •ark crplıesi

nin orta kısmında Al
maolılr bir nehri a.,ınak 

nelırio. diğer sahilinde 
bir köprii hıı,ı kormuş· 

lardır. Bol.eviklörin ,id
detli taarruzlarına rağ· 

men Bu kiiprii ba~ı mü
dafaa edilıni• ve diğer 

bir k(iy zabdedilıniştir. 

Alman askorle ı i bu "e
sile ile Rnalar<lao 100 
lerce esir ve biiyiik mik-

tarda biiyiik ı-:ıilalılar al
mı,ııudır, Bunluın ara
ıında. 25 top ve nıiitead
dit ağır bomba ııukina

ları vardır. 

TAS AJANSINlN 
BİR TEKZiBİ 

M o.~kovı' 8 (a. a) 
Alman radyosu ve Alman 
gazeteleri Mosk.orn. kıta• 
)arının hamla i~gal ettik
leri mın takal::ırdn nıahalli 
Sov•et lıiikiimelleri, ida-

" 
releri kurdukları hakkın-
da lıa.berleı· ııeşretınişler

dir. 

Tas ajan11 hakikat& 
mugayir olan bu haberle
ri tekzibe memurdur. 

BİR ALMAN KAUÇUK 
FABRiKASINI 

BOMBALAD l LAR 

IJorı<lra. 8 (a. a.) -
İngiliz ha.va neza.reti iı 
tihb·,rat eııbeıi evvelki 
g 3 ce Alın:\nyada. Hen 
havzaııına yapılan hM a 
ta•\rruzn lıa.kkında şu 
taf::ıilatı verınektwdir: Ru
sun tam ~imAlin<le ıuıı'i 
bir ka vçuk fübrikası bu
lunmakt dll'. Almanya 
Bu kavçnk fabrika11 ııa 

yesinde orduımnu Te kııT . 

çnk ih t iyar.ıııı hu fabri
kadırn l.,mi n et ınek.tedir. 

Bir p ı lot hu fabrikayı 

bulmak için l,G saat do
la.mıt ve nihayet ks.vçuk 
fı:abrikaunı buldu~una 

kanl.at getirerek a.ttıgı 
bomhala.rm biunlar aıa

ı;ıotla patladıgını vo yan· 
gııılnr çıkardığını gör
müştür. Tayyare dil.fi 
ate•i ~iddotli ahşlarc.la. 
lrnlonmo~ ve gece avcı-

ları fa al i y ı te gttçmiş. Bir 
lıo :ı ı hardıınan t yyareıniz 
uir Alınan llVCtHıyla mu
harebeye tot11,1ll11~ ve Al
man aTc1~1 yero <lii~iirii.1-
nıü~tiir. lfalırilrn. ~iddetli 

Lir bom bardı maııa tutul

nıu~. Hellefin üzerine 
tam isabetler elde edil

mi,tir . 
Yangınlar çıkını• ve 

kalın, ıiyah du m a a 
ıütunları yiiluolıni~tir. 

--------------------
~ı~ILAY 

Eşya piyangosu Çekildi 
-----

Rehrimiz Kıztl~y cemi veti. tl\rnfıııdan tertip etli 
' \ .. .. tJ5d "fTı(a len c~ya piyn; gosu 7 eyi\) gnnu Maa. e t -

yet makamı, Parti ve Halkevi mi.iınes~illeri, Noter 
Kısılay idare heyeti T& keıüf bir halk kitleıi huzn· 

runda çekilmiştir. 

Bu piyangoda. büyiik ikrawiyö kazanan numnra

larııı bazılarını bildiriyoruz• 
• 

4.33~ Radyo bataryalı kıymeti (250 Lin) 

1027 Elbisı,lik kaz mir 

114.8 Biıildet 

1575 ~'antıui tnTalet takımı 

1948 Cam 'erbeı takımı 

3392 Oramofon 

3589 Karyola örtüs ü 

4818 Robluk empirme 

Nam salmaştı cihana yüce Türk Kartalları, P R O G R A. M 1 
Atlannın nalları ızerken avrupayı 9 ı 9 / 941 S a 1 • ~u 
Süzüldü okyonusta şan saçan sancakları. 

• 
As·rlarca ruhuna eş ediflen zaferi 
Ecdadının namını taşıyorsun Türk eri; 
Ay ve giitıeştir ancak bayragmın semb~lii 
Parladıkça kılıncın sönm6yecek rt!lklerı 

• 
15 Mayıs 1919 Milletimin kara tarihi 
Akdenizin incisi, Türkü.il güzel İzmiri, 
Kesilmişti nefesi parçalanmıştı kalbi 
Ovaları olnıııştu kızıl bir denizi. 

• 
Çiçekler açıyorken solgun, solgun baharda 
Masumların kallları akıyordu rnlarda 
Cennet ovalarında sarartrkerı ekinler 
intikamın !ıasreti sızlıyordu ruhlarda 

• 
19 Mayıs 1919 Samsun ufkunda 
Türkün zajer tarihi parlamıştı rulwnda: 
Taşıyorken ruhunda lıürriyefin aşkım 
Türk asit.eri can verdi. lstikldli ıığrtuıda 

Sakarya, lnönü, Dumlupınar günleri; 
Şimşekler çakıyorken 011un mavi gözleri 
Gösteriyor zaferi elleri Atatiirk'iin 
Ordular /ıedefiniz Akdenizdir, //eril ... 

30 Ağustos 1923 tan yeri ağarıyor 
Afyon dağları şinıdı kan ve atış saçıyor.' 
Akdenize akıyar bir sel gibi ordular 
Türk siJııgüsü düşmamn ta kalbi1Zde parlıyor. 

lzmirine koşuyor dolu dizgin atları 
Kahkahaya dönüyor eski gönül alı/arı, 
Esaret baykuşları dökülürken denize 
Ci!ıanı şaşırtıyor Türkün sonsuz şanları 

• 
Atatürk'iin seYgisi Ulusunun kalbinde 

7 ,SO Proir&m ve ıne-' ~·e 
Joket saat ayarı. 

7,33 Müzik 

7 ,45 Ajans ha berlerİ· 116 

800 Müzik: 

83,0 8.45 Evin ıaatı Per 

12,SO Program ve uıe~ 
lıket saat ayarı 
• 

12,33 Müzik: 

12,!5 Ajanı haberleri· 

13.00 Müzik: 

13,30.1400 Müzik: 

1800 Program Te nıe 

rı:ı, 

tiı 

leket saat ayarı i>Ji 

ı~,os Müzik: ~en 
19,00 Mösik 

19,80 Memleket gaat '· g0 
rı, ve Ajans b& 
leri. l:ıı11 

19,4.5 Seı:beııt 10 daiİ) fıth 
tı, 

19.55 Miizik: 

20,15 Radyo gazetesi· 

20,•5 :Müzik: 

21.00 Ziraat takviOJl 

21, 10 Miizik 

21,30 Konu~ma 

22,30 Memleket aaal 1 

rı Ajanı lıabe1 

2~.4:5 Mözik 

22,Sf>/28.00 yarınki P 
ram ve kap•111 

------~~------~ ~~~~~~~ .. # 

HALK'ın DILl'~l 
Abone Otund 

İçinde Memleket• j 

Uyuyor O ebedi aykusunıı engi!lde y.azıla.r ?ulursanuı· 
Fevzi Çakmak babası ordusu1Zun rröııliiııde Umu mı menfaatlıı 

L:
ç!ik !zer an yürüyor l ıı ö ıı ü 'nan izin;Jd.'.. kalı yazılar • 0 "e i 

sütunlarımıza ge9 
Sabri F. Erlaritı -' . ··~ ... ~ ... -==-===re ~-- -----

- --

RESMİ iLANL RIN 
Beher Satırından 5 kuruş alı 

Hususi ilanlar pazarlığa tabi 
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Aydın Vilayeti Fiat Mürakabe 
komisyonu reisliğinden 

Sayfe: S 

HİKAYE 

f Ticaret V ıktletinin 4'mirlerile koıııisyononıuı aşağıd3ki gıda J11addderin 
ıatJarını te bit etmiştir. • GELiNCİK • 
k 1 - A - M.oroümek (ye'il nevi) Aydında azamt perakende kilosu 22 
tırı.ı.,tur. 

v . B - Kuru Fasiılya: Temiz Çalı Fasulyaaı perak~nae 25 kuru,, 
· erlı fasıilyıının perakende kilosu 20 kuru,tur. 

il), O - Pirinç: Bnr&a kara kılt;ık nevi perakende 45 kuru,, Jraıta
h Oni tnaratelli nevi 'O kum~, Antalva Mıur nni S9 kuru•, Maratta yerli 
•t6~' y • T 

• 
1 37 kuruştur. Bu hadiseden evde lıiç 

bahsedilmedi. Yılnız Hıır · 

şit ı~a, kahnde alcl ı ğı 

tafeılatı gizlice karıaına 

anlattı. Zehra, kızlardan 

öğrendi; Memnun eldo, 

H ur~ i t ağn, gezdiği yer

df', 

D - Yapağı: İ•mir malları Aydında k:iloım 69 kuruştur. 

Per E - Sadeyıf: Urfa, Diyarı bakır, Gaziantep, s:uleyağları Aydında 
~ ak:enc1e 162,50 kuroştur. Yerli S1'deyağlar pHa.kende 135 kuruştur. 

B Bu fiatlar Ayclında perakendo satış fıatlındır. 
rı 

ltı 2 -~ Yerli fabrikalar men~ucatı Htışlarında alı' fiat1arma azami % 5 
ti~s~ar ilavesıntlen sonra zam edilmesi icabeden kar ) üzdeleri aşutıda gfüte

lllıştir. 

A- Yerli pamuklu iplikler toptall % s perakende % 15 
« kaput bezleri « % s c % 15 
c diger pamuklu mensucat c % 7 « % lb 
« yün iplikleri < % 10 c O' .o 20 

Bizim Ali, 'öyle 
yaptı, filAn i•i şüylo etti.. 
Bizim Ali, koca. tarlayı 

c yiinlü meıısacat c % 10 c % 20 bir lıafıada ai.taıı verdi 
J • B - .Memleketin muhtelif mın takaların da el tızgnhlarında pamtık deye, sgzı beş klll·ı~, söy-1~liı.· 

~e " 1nderı yapılarak satıf& çılarıJan dokumalar ~ô 7 toptan Te % 15 pora- lenip dnruyordu. Fakat 
tıde kar yüzdesive ta\idir. bir güo, birden bire umul· 

3 - Alı' veri,lerdı küııürat kurufa ıblağ olnrıur. madık bir 'ey olda. Za· 
,., &i.i ( - Hilumnın Tiiccarl1tr, eı;;naflar Te bakkallar emtaa üzerine fiatları ten bizim Mustafa da iş 

terıufjge etik t t koymığn mecburdnrhr. güc; lı9k ~etire . İmamı, 
tıı 5 Koaıitıvonun te&bit ett i1ti gıda marl<lt11lerinin '\"e manifatura eşyası· muhtarı, kadınlı erkekli 

rı • " . • • 
tll~· ııatı,ıarında her hangi bir ihtikara maruz kalacıtk olanlu tahnrı "eya •ı- bir ııürü insanı araya ko-

ıı, 1 01arak Vilayet Fiat Mürakabo komisyonu btiroıunR, Emniyet müdüılüb'ü· yarak Hurşit ağayı yola 
Heıeuiyo rei;;liginı, Ticıuet Odasına bildirmeleri riea olonuı·. getirmek için elli ttğaç 

llı, 6 - 're~bit edilen fıatlardan fazla fiatla utanlar hakkında milli korun- zeytinlik, hir kaç uiintiw 
1
' k"rıuııu hiik.ümlori tatbik edilecektir. tarla vadetti. Hn mallıırı, 
~ıhterem balkın To alakadarların ittilaına auedilmek üzere ilan olunur Zelıroyı aldığı giin, va-

~ Y E 1 1
. rıp ka.aabada katibi adil 

~i' 
I 

,, 

===::ılJ n 1 Ç 1 L A N 11=====·, huznrnnda. seneti aep•ti 
ile Hnrşit ağaya teslim 

HALK · BASIMEVİ 

t) 1-iALK BASIM EVi adh Matbaamızda her çeşit 
efterıer, Cetveller, Kağat ve Zarf başla kları, Köy 

C)daları, Belediyeler ve bilumum resmi ve hususi 

~e.ireıerin matbu evrakı rekabet kabul etmez dere 

~~de ucuz, temiz ve çabuk olarak yepılır. 

BASIMEViMIZiN BiRiNCi GAYESİ: 

' l~LEFliNDE UCUZLUK -

~
A O RE S 

EIASKILARDA NEFASET 

Oh .. TLEADE &AGL..AMLIK 

-----

edecekti. Bnau işitenler, 

Mustafamıı dti.ınanları, 

bile gözleri lıöyüye bü

yüye Hurşit ağa.ya, 

- Doğrusu iyi mal! 

D ediler. l~iu a!\ıl ak
si tarafı. hizim nRanında. 
bu ZEl~· tin lik Ittfını duyun

ca i~i gitti: 

- Durnn bAkalım .. 
ben, Mostafaya kızı ver

mayecoğim demedim ki.. 
Deye, si.>ylenıneğ_, başladı. 

Bira.~ dü~iinrnesi için izin 
iıtedi. Kendi kondiı?e, 

- Ali de yavuz ço
cnk omme! .. 

Deyiip günlerce başı. 
nı ka.ıdı. Hu giinlerde 

Mustafa, Zt-lıraııuı kendi 

ıine verilecegind&n emin, 

kn.hnde ~uada borada 

Alinin karşısına geçip, 

M i t a d p a ş a c a d d e s i N o . 1 ~;~~~z, b~::::;~ sigara. 

Ali, 

Biilüo. 

bagla· 

üziiutü içinde idi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ümidini Zebraya 

8 

Yaz an : 

Samim Kocagöz 

mı,tı, o inat eder, 11yak 

direı ıe, şnp hu i~ olmaz
dı. Zaten o, Lir gün, 

- Ali efe ben o in
ce Mehmotlerin Mnstafll
ya Tarnıam! dnnemiş

rnidi' Denıi~tiya.. Şimdi 
.Ali ne Hnr~it agaya, ne 
de kizına bir laf ı(\yle

mek hıtemiyordu; erkek 
adam. karı ıçın nyağa. 

diişmezıli, Eski ıünlerde, 

- Bana. no? Hnrtit 
ağa, kızını kime isterH 

• 1 
veraın ... 

Deyın Ali ~imdi ba
Y"ğı att-,lendi, onu :ı~ıl 

kntlırarı ş~y, l\luıttafanın 

kar,ıeına -geçip pis piı 
sigara içmesiydi. Mauıari, 
işler A.liuiıı iiınit etti~i 

gibi oereya.n etli. Zehra, 
nuh dedi peygamber de
ıuodi. Oünlero,., 

- Ben o ince Meh
metlerin Mustııfaya var-

mam! Deye, nğl ndı. Ana.· 

sı biricik kızının ağla

maaına dayanaınadı; 

Hnrşit ağaya, 

- Herif! Sen ınal

bndalaaı olrnnşcmn.. Bn 
yuşbtn sonra ?.eyt ini ne 
yıı>~cakınıı ' Kıza güııah 

deiilmiT O, huyı:mz he· 

rife veripte başına lıelA 

açıcakıın!.. Dedı! . Dedi 

amma! .. Hani onunda yii

reği, zeytinlik i9in oyna

mA.yor değildi. Usun lA

fın kısası: Bir çok 9ekiş

melerden sonra, Hur~it 

ağı, Aliye mahcup olur 

gibi oldn, kızıuı inc:e 

.Mehmetlerin Mnstafaya 

vermoycc~gini lıerke!e 

ilan etti. Sonra dı, 

Kızı &vcl• alıko· 

ynpta ne yapacakıın' Ve-

ya, 

- Sonu var -

HALK - Basımevi Aydın 
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- Sayfa; ·4 

ALMAN 
Hava Kuvvetler inin 
yaptığı akın 1ar ve 
ika ettiği hasar 

Berlin 8, (a.a.) - Uns 

cephesinin ~iııı!tl ın~nta
katııncl:ı lı:ıreketto bolu· 
nan Alman hava kuvvet 

lori ı;on giinlonle 

larını la<log.ı 

cenıı lıuııdakı 

tan rnrn

giHiiııün 

dlişmau 

ıuev1.ilol'İnl\ ve t"'cı>m:ııii 

leriııe ttmcih etmi~tir. 
Yiizlerce bomba taypncıü 

ve ~tiikalar dfüpnanı mü· , . 
tomfülı dnlgalar Jıalınde 
boınbıılıuuıijlar g~rek in
ıanca, gı)rok malzeınece 

pek böyiik zayiata uğrat 
mışlanlır. Bir Alman 
tayyare~i lrnyholmn~hır. 

cephenin ce1111p kısmında 
Alman havıı kO'vYetleri 
hilhaal'IB <lii~m:uım teconı
nolarına va dinyı perle 

Az:lk doııizi arn~ıııdaki 
ınıntakada yürü~ halinde 
bulunan ılii~nıan kolları
na tl\arı uzlıınla bnlunmu
ştuı· cophenin merkez kıs
mında Alınan havıı kuv
vetiori G toınmu:ı~da tlfü~

manın coplıey~ giıl eıı de · 
mir yellarrn: pUn dahi
li ııdo ve biiyilk hir mu
vaffa.kiyotle tahribe do· 
Tam eylemiştir. Haylar 
bir çok ııoktala.nla ke· 
silnıi~ ve iı;ta!iyonler yı

kılmı' voya hııPıara 11ğ

rnmı~tır 5 nakli~ e troııi 
talııi~ edilmiştir. Evvel
code bildirildiği üzere 

bir . <'eplıane treni hir 
l>0mlınnm tam isahetile 

lı&vay:ı uçnıu.,tur. Bun-
Jardnn başkıı pek çok 

hoınbıı-c. ya vnğonnna ,. 
Jar isabet etıui~ ve mü-
tea<l<li t şi mendi for k öp
rü lari<l.o agır h:ısnra ug-
ramıştır. 

YUR ~DAŞ! 
ZELZELELEREE 

• YANGINLARDl 
SU BASKINLARINDA 
BİZE İLK ÖNCE SEF
KATLI ELiNI UZAT.AN 

KIZILAY 
CEMiYETlNI 

UNUTMA 

Analise göre 

LENINGRADIN ZAPTI 
ÇOK MÜTHİŞ 
OLACAKMIŞ 

JJOIHlrn 8 (a. a.) -
Ar alıs nsko ri vıızipıt 

hakkıııd ~iiylo ya,,,ıyor: 

(lcc;ırn lı·ı t'taııın ,._on giiıı· 

Jc ı iııden lH~ri Lerıi ıı g-rnd 
mnharehc:-.i faı.ulıı.s!7. do 
nım otınıktt-ıdir . Notice 
henüz kat'i olarak taı;ıy

yiin Qtınoıui~tir. 

Ru"'lar IJoningradıo 

elıommiyetini idıf~k et 
tikleıi iyiııılir ki ıniiu:1 -
fa :u:ı it;iıı lrn kadar gay
rnt gii,tı•riyorlıır .Alman
ların JJ ırniııgrad etrafında 

kar,ılnştıkl· rı miidafaa 
ıniiı lıişt ir. Jı'ilhaki ka JJO· 
nin.,.raılııı ciıl<li hir tanr.-

h • 
<lt. tohıl i t e<lilehilı·cı1ğ l 

yf'gı\ne i~tıktunot C'enubi 
gnbi i ~ t ı kamot i tlir. Ru 
mmtakl\ ise mütemerki7. 
3 i~ıihka ııı ziııci ri ylo çev
ri 1 mi1' bıı l nrı mn k tadır. Uu • 
m iistn hk om lıa tln r tl ii n-
n\lıın <•n nıtikoııım• lle· 

~i rı <lcn hi ri ol ıHiık telak
ki odilmektcdir. Alınan · 

]ar bn iiç milyon uiifus· 
ıu eehriıı cıva rın:\ gel
solor hile mii~kil:H asıl 
o zırnıaıı ba~lay:\caktır. 

Vo 4 00 ıııeı ıc katlar ~e

ni~liğ'ıııde olan ııeHı neh
r ido lıtı wıntakayı hi 
maye O)' leınt•ldedir. Rm~ · 
lar dore dere vo ev ev 
her er burasını miicl:ıfa

ara azmetıııişlt-rclir. Bun
l~ra yııkın<la •"O }( <·ok ola.n 
kı' .mevı-1iminicfo ilttve 
eder~ek IJcııiııg r :ulın ,,;:ıp· 

tı ve rniitlı ı~ bir ~ar ve 
bir teşehhföı ol<lıığu ve 
en lıiiYiik zayiat!\ mal . . 
olacıj!;ı anla~ılır. 

. 
-- . 

~---~--=------- - -

(Halkın Dili) 

" . iz mır 
üzom Plgas~sı 
açıldı 

ı Tobruk mıntaka
sınd f aanuet 

başladımı 

ALMAN 
Başkumandanlığı 

Tebliği 
Müstahsil flatlardan 

memnunun 

lzınir 8 ( a . a. ) -
-Cziıın piya:msı bu giin 
merasimle açılını ş t ı r. 
9 num:nalı ii.diıu İ<jİD 

verilen fıat. (0 kuru~ 8 
noınrolu ii11iiın :38 kurn' 
ve 10 uunırolu üzüm 48 

knruRtaıı mnaıııole , 
müştiir. M.ü~talısil 

lanlan monınuı11lur . 

A ı m an 

gfü
fiat-

Hava kuvvetl-ri ln
giltere ve lskoçyanın 

Şark sahillerine 
hücun1 ettiler 

Londr~ 8 ( a.a. ) -
Ha.va v~ dahili emniyet 
nezanıtlcriniıı te bliği : 

Diin ~1-'t'e dii~man ha.
va faaliyeti İngiltMenin 
hırnçyan ın ~nr!< :-:alı ili 

ne inhiı;:u etmiEtir Hn 
ıalıi 1 de Ye cenubi ~ar ki 
mınta.lcasınıb h:ızı nok· 
tal arda vo l ııgiltoronin 
~:ırkı ndıı ho ın ha 1 a.r 1\ hl· 
mıslır hıı bonıhardıman • 
neticosiııdne iııH :rnca. za-
yi:ıt azdır ve BinıH'a ha· 

sarat hafiftir. 

Ticaret 
Müzakerelerine 

Bugün başıanıuor 

Kalıire S ( a. a. ) -
İngiliz orta şark umumi 
knrargalıımıı tohliği: 

To lıruk mın t:ılrn~ın da 
Biraz dii~'lrnıı topı;ıısn , 

.\aha. f:lal hıılııııınıı't uı'. 

Giindil.z dıı~ınaıı hoınhar· 

dıman tayynrelorıniıı yap· 
tıklan al ıı hi.icii m ehem
miyet::,iz tıaaıı.rı mucip 
olmu~tıır. Hudut mıııta-, 
k:umıda ke.;if kollarımız 

fi\aliyet gti termi~tir, 

iNGiLİZ 
H ava kuvve tıeri 
Berlini sabaha ka
dar bombaladuar 

Berlin S (:ı a.) 
Alman orduları bıtŞı 
nrn.n daıılığının tebliği: 

IJa<loga gölün Un ~ 
kında lılicüma gecoJJ} 
kıtl\ları bir te~lıiiro lı 
tına varmışlaı<.lır. J ı•e 
tereye karşı rnöcııd 
<le"Ç'am etmektedir d 
gf'ce llamley Helıirl 
Ü?.erinde askeri te~i:J 
lngilterenin şark 5fl 

ci ~arlarına Ye adıtd 
tayyare meydRiıl:lnn" 
yiik ve e n biiyiik Ç11 

bombalar atıtmıştlr. ., 
kan yangınlar ve infı 
lilr bu lıücuınlarııı 

esiiirli~ini göstermif 
lngıliz ıalıill"'ri açı~ 
nnda ıeri biictııu vot 
kuvvetli lıimaya ıdtı( 
Royro<lım bir gemi kil 

sine hocam etmiş ve 
I ı o ( ., ) nAn 13500 tonilftto ~ JDO< ra <'.' a. "' - u 

·el Hın·, ııezaronnın lıir minde 5 ıiHıhlı tı 

ttıhliğiııe gi)ro ilk hom- gemiıüni batırmıştır. 

bardı ın:rn tnyyıı relMi Al- gii.ndiiz ve gece Altı 
man hiikiıınet merkezi hava kuvvetleri 1ngi11 

üzeri ne gece y:trııun<lan rıin ~u·lc sahili açıkl~ 
biraz evH~I g11lıııişlor ve ela veteri aclaluı ci,·fl 

ıon tayynıo Bcrlini ea· \ da cemli.n 12000 to111 

babın ili.:: saatlarıudan h:lcminde 3 ticarot gt 
evv~l terkotırıeıııi,lerdir. si b:ıtırmıştır. ManŞ 
İngiliz tflyyaroleri pek rinde İngiliz hava ~ 
i.Yi tanıdıkln rı hazı nok- votleri gündüz lıav:ı 3· 

-<r taları takip ı d tt roı.: elle- h:ırel>eleriude 5 a ~ 

rirıdoki haritRlar muci- bom bar<lıman tayf' b 
binco ~elı ri boı hıılnmı~- kaybetmi~tir. 

Jarrlır. Bır pılotumoz in- Norveç ,Te )ıoll~ 2 
fil:1klonn ı;;ıddı.ıt irıdon Şl•h- ~ahili açıklanndıt a~ 
rin giiriiııtliiı:i:ıiııii siiyle- . .k. tıı> 

..., kuvvet.lerimız ı ı .ı. 

mi.tir. Birnz flonra bir hornbar<lıman taY)'' 
çok y~ıı!,!ın çıkını~ ve dii~iirınü~lerdir. J)iitl 

bilh:ıı-ısa şulırin tanı or- ce İngiliz bomb:ırd 1 

hRrnda iııfiJakin hir ta. • 1 ıı' 
tayyareleri A m~ı "ıı 

tanesi çok biiyük çapta şimal ve garp nıııı 

ı ıan ve Abone 

Ankarn S ( a . a. ) -
Doktor Kl:'ltlyi.i~ ıiyaso

tindeki A tınan heyeti 
ile Ticarot müzakeleri 
yapmıya memur edilen 
nıuralıasaıııız Hariciye 
Veldtleti l(iltihi Umumi
si Numan ,;\lomıınerıcioğ· 

lnnnn riyaset iııde leş k

kül etnıi~tir. Heyetin 
ikinci roii<i ficaret Ve
kaleti ınii:;t<·ş·ırı Halit 
Na~mi Keı;ıınir<lir. Ala

kadar YokfUot hHin tayin 
etıniR ohlııJdnrı memur· 

boıuhalann esas <louıir- 1ıı> lnrı iizerin<l.e uçı 
yolu istrıs~ oıııı etnıfın- ~e Berlin ımha!!ıııl' 
da. p ıtlnllıgı mü., tlıode T ·o ~~ 

şartları 
Senctirrj 000 knrn~ 

Altı aylığı 350 kuru~ 

Üç aylığı 200 J, uru~ 
...................................................... 
·············· ······· ....... . ·················· .. .. 
Resmi ilanların 

satırından 

5 Kuruş alınır: 

H usus'i ilanlar 

pazarlığa tabidir. 

• 
lardıı lıol"e tirı ın li şa vir· 
l~ri :-;ı fotiylo vazi fo gii r e

cch.lerdir. 1\liizakoı·ell'l'O 
yarın ba~lanınası mulıte

mel<lir. 

ıni~lordir. ayyaı ·d ~ 
edilwi~tir. bataryalarının şı 

. d fı11 bi 
........................ atc~i sa.yesın e 0 
................ •••••••• beklenilen bütün 111 

TASAI~RUF f . . . .ati' ı\kıyet.ı verınemı,.. 

JJ•' tilA k ve yaıı gııı ~ 

BON(>LAH.I ları sivil halk ııı''ı 
··ı·· l ya JI 

Tasarsut Bonoları 
almak kendinize tay 
da Milli Udafaa. 
mıza hizmettir. 

o n ve ya.ra ı . 
< olmuştur. Gece _. t" 

TO t:n·vare dafi Jıll 
• • ol' hırı 14: Bahri ye t tıl 

3 miitecaviz Bo111 

. ·U' .......................... 

1 

ınan tayvaresi dlıii ...... _ .. _............ .. . 
tur. 


