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~ 1ürk - Alman 
~~lAŞMASI iMZALANDI 

Son Dakika 

Sovyet harbı· 

IVAZIYET 

Ankara (a.a) - Son haf· 
blar sarfında Aakarada ce· 
re•an eden T6rk • Alman 
iktisadi iÖrfiıcneleri baıı an· 
iaımaların imıuına mtıocer 

olmuıtur. Ba buıuıtalci an· 
laımalar baına Almanya na• 
mına bOyük elçi Fon Papen 
ve Alman beyati reiıi elçi 
B. Klopiuı tarafından. Tnr
kiye Damına da Hariciye ve· 
kili Sükrü Saracoilu ile Türk 
hryeti reiıi büyük elçi Nu· 
man Menmeı ci oğlu ve Tı· 
caret vekileti mll11teıarı Ha· 
ht N•ımi Keımfr tarafıadaa 
imza edilmittır. 

Ticari maddelerin tanıi· 
mine dair uzun vadeii bir 
anl•ırn• olaa bu vesikalar 
mucibınce Türlıi~ e ve Al 
manya araaıoda ıktııacıt mil· 

- O ve1mı 4ünc6 ıahıf ede -

Alman kuvvet. 

DID sonu 
--=--

Berlin (a.a) - Doktor Biı 
rik beyanatta butuoarak de· 
mittir ki: Şark ıeferi Timo· 
çeako ordularaaıa imbnilc 
ıooa erecektir.Bu darbe ıoa 
darbedir. Merkeıio yarılma· 
ıı, Timoçeakooun 60· 70 tü· 
meninin imbatına kalmıştar. 
Voroıilof.Leoingradda mu· 
baaaradadu. Bu muhaaara 
devam edecektir. Bu tc:h in 
kara ile irtıbab keıilmit ol· 
duiundan muka ideı atıoı kea 
di tayiü edecektır. 

Timoçeakoaun tHrruzda 
buluoduiu haberler bloftur. 

(UIUS) ta Mnmtez Fenık 
herp hareli tanı 

t .. vir eden neticede şunları 
tebarüı ettiriyor: 

Genaptaki .\iman ilerleyl· 
tioin bir neticesi de fKmm 
yarım dasını, Per kopta k • 
ketip askıy lmuıdır. Eğer 
Ruslar bu yaramadad mu• 
haaara altında kalmak iste· 
mezler1e, ya oimalc doğta 
bir çı&uş yapacaklar veya but 
bahden Krc:ç boğazı vasıta· 
ıile, Kafkasyaya geçecekler· 
dir. Fakat Rus muk vemeti· 
nin derecesindea elde etti· 
gimiz k na te gö'e bu ikin· 
ci ihtimal çolr zayıftır. Belki 
Ru•l•r Kreç boğazıod n çe· 
kilmiyecek f k t bu boğaz 
vHıtaaiyle Kum kuvvetlen· 
dirilecektir. 

ÇüokU Ticnoçen o taarruz 
de~ilet>ilec:ek b.r harekete AJ 
ıeçmemııt~r. Almaola11D prera• --- -
•lbİ a•1ı• 1 i l6ayip ıle aıaml BOgOk 
uıauffaLıyet eıd.- • tmektir. · 

anva ı 

Elçisl şehrimize 
Aımaoların bu harpte bü· Geligo 

Ticaret ler inİ!l şiddetli 
ası ve "Ulus'' hücumları 

ytik zayiat ver dudui bab • 
r1 de: doi, u dt i•l , ı,. Al01aD• 
tar bu b.ıpte 918 barbıoda 
verdıı.h fi ıayı.tao ylbdc 
beti kadar ıayiat ~ermemiş• 
1 rcıir, ~ 

, bir makalesi 
' 11kıam Ank ra rad 

) 10ıQoda (Radyo g•· 
ba mübhn aolatm• 

s:_Falib Rıfkı Atay'ıo 
a.; kaleaini nı trelmiı· 

.. balı U!uı'ta i titar 
~ a&ııtıo en mfibim 

leai baUnnda aydıa• 
"-'-ltaleaları ihtiva eden 

~•lede kıymetli mu• 
Irk • Alman ticaret 
•11ıın ıu müıklU ıa· 

'd .Sa iki memlelu te te• 
•ctii meDfaathıri iıah 

\
1

111 •onra diyor ki: 
\. leraf içfııa çok kirla 
.!'•lı n~ticeler veıecek 

'
··-ı t• t..:~ ıcarct sn hı şması 

-..,'' da yeni bil' ıuıb 
'- ~1 •ermit oluyor. 4 
-, tiıuıt büyiik bir ,.y. 

laaıo&niyetle çalıomıı 
1. ~ biı~kdil' ve tebrik et· 

" •aa içia bir vazife· 

~·'•t L: '' buann elde edilen 
~,,t"•cıı •e bcatl muvaf· 
"--~'l 'e zafer, dOok& ma· 
~,_.lttde de biıdirdıiimıı 
,, l&r&ıiye Cumbu iye:t 

~ :ttıain takip ettiii, dil· 
\i.' ~lbuılu ve merd bit.• 
',:•1•ıttioiu iktısadiy•t 

~•ttct' da kaıımnılmıt i in• 
la._ •it bir mllkafatuhr. 

~ ~ :'11 içindir ki heı han
'-. ••lt:tle im zaladıiımıs 

~ ._,ıı ticaai veya ıiyaıt 
.~ ~htdede biç bir ıa· 
~ , ika bir devlete karıı 

,_ 1t'l1Dadıtımııı bOtOD 

"'· •hıl •• teıdik ttl· 
.. diler bl7lk cleylet-

11•1 11Httlt ~lalah 

o---
Bcrlio, (a.a.) - D. N. 8. 

Aıkeıi lnıyoaklardeı· &ğrco· 

dıiioe gö•e, Ş•ı k cepb~ı•D· 
de batlıya1.1 imb• mubue 
beleri ıeıiıı ile d~vam edt-D 

ve Lcaıll>iraddaD Moıko••· 
ya kadar Dl•Dan Alman ta• 
arruı zeıı cıri Alman taran h•• p 
haklsınd"ki m•haretini 11&1· 
termektedir. 

AlmeDlar kıçan ye ı•t•· 
ran düımanı çenbere alarak 
imha yoluna tutmuıtur. 8 ilk 
teıriode Alman bawa kov· 
•ıı:tleri mubaaaradald Ruıla• 
ra tahriplılar bOcumlarda bu· 
lu11muı. •is&na kadar JOklü 
60 kadar tı en, 17 lokomotif 
imha edilmiıtir. Mih.fe.td 
hücumlarda da t . brip edilen 
yüll Ye 101 u vtionlariyl• 
yüzlerce kamyon yolhar üı• 
tünde tahrip eoilmiıtir. 

--m1--
Bitlerin bir 

• 
emrı 

BnJin (•.•) - Hitler Ruı 
c phui ordutauaa alodn· 
dıii sı&ndelik bir emirde 
demittir kı: 

.. - Ruıları i111ba edecek 
ıon darbeyi indirmek tatları 
hazırlanmaktadır. Gelecek 
mOıktıl sıünlerde btıtUa mem• 
lekt t nefe~i ıılnlmıı bir halde 
ıisınle heraberdir." 

bu D•Yi anlatmalar ımıaJa
mal&.ta ıerre kadar tereddld 
ılıtermemektedirler. 

Blıim l~in De bBJftk 1'1r 
111uwaffaluyet Y.• ıercf delil 
mi? 

SIMISANU 

liiı biç bir tehri bOcuwl• 
alwoyaa. Yalaıı Kıyefı hl 
cuml• aldı lıı; zira o ad.o bar 

yol açmak llbum "ardı. Al 
maoya taık sef. ria.I kunt:l• 
lerını bir kıımı ıle y pıyor • • 
Eğer buaa ioa ıta:nyora lo" 
ı•tizler herhangi bar tere.fa 
taarı a& etıiule bakı ıs ati gör· 
aünlcr. ---

·Amerikanın 
yeni kararı 

---o,----
N~vyork (a a) - Reiıi· 

c6mbur muavini dün beya· 
D•tt• bulun•rak y•pılaa ip· 
ti :tai bir tahkikat ıoounda 
Nevyork limanınd bin kam· 
yoou u doldurabilecek btrp 
malzemeıl mevcut bulundu· 
pnu blldlrmlt ve bu malze· 
meye hftk&metia el koyaca· 
tını illve etm•ıtir. Ayrıca 
Amerikanın diier bilyiik li· 
m•nlarında bulunan buna 
mllmHil emt aye da bftkü· 
metçe el konulucağıaı illve 
eylemiıtir. ----
Sokak harbi --o-o--
Çoııılrıg, (a.a) - Akeam· 

ki ruml teblii8 ;göre Çinli· 
ler Iıv•Di tehriae ılrmiıler· 
dir. Şehlre sr6mrük tarafın· 
daa ~ıirmltler, yıphklar1 
ıokak muharcbeılade 150 
Japo11u Hlr almıılardır. Çiıı· 
iller $•n•ıo ıeluinde d 
ılflı 111811 ıolıcak maa· 
, ..... ı••••t\UU· 

. ·-- "" .. 
Alman anın büyük elçiıi 

Fo P•pen, refikası v ız· 
lariyle b raber lata buld n 
lımh helecek. Bftyllk içi 
lımlrdeki mllzeyi, fu n e 
Hir ıöı ülecek yerleri gt.z • 
cek ve Efes harabelerini de 
ziyaret ed~cektir. 

Almanlara Göre 
Bertin ( .a) - Alm n baş· 

kumandanlığının hususi t b· 
liii: 

Son haftalar zarfında in· 
t"ilİZ kar su! rına m ynf er 
dökülm ioe munt z man 
dev m edilmiştir. 

Şimali Afrikıda ıtuka t y· 
yarelerimiz Tobrukta topçu 
mevzii rine ve aktarm te· 
sislerine biiyilk mnvaffaki· 
yetle taarruz etmişlerdir. 

Alman savaş tayyar leri 
8 birinci teşrin gece i Marsa 
Mdruh ve Kuka civuında 
lnriliı tayyare meydanlarını 
homlulamıılardır. 
Dlıman Alman toprakla· 

rıaa aluu ctmemiıtir. 
Düıman Hava kuvvetleri· 

ne karıı yepılan smvaota, 1 
ili 7 bbiacitaırin ar ıınd& 
35 dlitm•n tayy re • t brlp 
ıdllmiıtir. 

Almanlar •ncalı S tıy1are 
kı7etaıi1l•rtir• 

Ama Knm torbaaıaıa llo
ıaıı AlmanlarıD eliade olda
iuoa sıöre, ita yanma••••• 
talsviyesi neye yarayacakbr? 
86le bır aaal daima ıorala• 
bilir. Belki Almaalar, biti• 
y ram d yı da kendl keadl· 
sine o1gunlaşmıi• buaka• 
caklardır. 

Dün gel n telıraflar••• 
öirendiiimlz ıey ıudur: 

Cenuptaki Alman Herl•Jltl 
ıimidi halde kafkaı,adaa 
d ha çok kuımı barpıla ele 
geçirmeyi hedef almııbr.Ba• 
Buoun diğer bir netlceal .. 
şüphıiz kaf kaıyaden llOI• 
kovaya yapıl•cak her tiril 
yadımı biı ane ewel lale• 
mektir. 

- o .. vamı 4 lacı ıalalfe41• -

Suvgetlerı Gira -Moskovat (•.•·) - 8a •· 
b h i Sovyot tebliti: 

Dlla rece lntalaramıı 111· 
tiln crpbe boyunca dl .. ••· 
1 muharebe etmiılerdir. vı
y zma, Briy nık •• Mellto
pol istikametlerindeki ma .... 
reb ler, bilhaııa ıiddetU ol
mu tur. 

Bu muharebeler, Vira .... 
Briyaaık ve Melitopol 1111-
kam~tlerinde bllhaaaa .... 
detli olmuştur. ŞıddetH ... 
harcbelerdeo aonra lntalua• 
mız Oıeli tabli1• emle· 
lerdir. 

evyork 
• 

mıse 
•• gore 

----o--
V •ıington (a.a}-Nın, .. 

Taymlş gaıeteai Almulana 
son taarruzları karpa .... 
iddiaları a ce••P YenHlıle
dir. 

Almanlar Leni•pa• 
Odeaayı bırakıp Moakn 
ta1truz etmekle ııkıaıbllanııa.1 
dan hu işe teweull ebMlılll 
demektir. 

Çückü bu taarrm1an1161 
muvaffak olamazlana k .... 
leri içia hiç. de boı ._,... 
cak bidiaeler buhar •Mı 
lir. 

Almanların ıoa llarek.U.. 
rini kumarbazın iti•• .... 
zetmek doiru olar. 

----
Japonların 
Pi lanı 

V aıiıııton, (a.a) - •raı':ıt' 
daki kanaate 16re J• 
ların sükütu ihtl1ar · etı.llli~ 
Çhılilerle meııal olmalum 
dau ileri aelmekledlr. ' 

Onlar Sovyet harbl•ı• • 
ticuin · bekliyorlar. 
den bir ıerıl111t• 
lıtımlıorlu, 



....... _ .. _ .......... .. 
f Kahra a lar i 
f Kahra a ı i 
f SOBUT • ' : 
t-23- Yazan ·H O. T. : ........ --............. .. 

Bu vaif ıdan ıonra Köşlc
fık haD Cogiıin lnyıD bi· 
raderi Togaçara bikum etti 
Ye Konfıadlan perİ§ao etti. 

Sobatay Suttan Mehmet 
üzerine gönderilen ordu
nun baıkumanlıiına ıe· 

çilJi. Çünkü ıultan Meh
met Cengi~in elçilerine 

laalıtaret etmiıtirl •.. 

Bu kara hab r C ngize 
vaııl olu11ca hemen Sobutayı 
ve ' Cebeyi bi oıdu il,. ~ öşk· 
IOk han üzerine göoducıi, 
Oralarda ıakin bı;luoao ~ ü
çuk Türk beylikler nıü,ıü 

lbaD ve briıtıy•n c. ng• ıio 
orduıuaa l&oıtular ve göu ili 
16 yaıildılar. 

Y apılaa büyük bir mey· 
daa meydan muharebe inde 
Kaıklllk banın ordusu fena 
halde boıuldu. Köıklök ban 
liç kiti zoı la kaça bılip Pa
mir yolunu tuttu, arkasından 

· 16aderllea bir luta auvari 
keadiaİDe yetiıtiler •e k ötk
l6jlln lufuın keaip Ct nai• 
han• a611derdilu. 

Şimdi Harzem ıultanı, 
bir de ga, ptaki TOr k yurt· 
ları kalmışh. 

Saltan Mehmet, Hiodiıtan 
hlkiadyetini elde etmek içir. 
o tarafa akb, AfgaDiltan ve 
Hindiıtan hudutlarında bir 
çok k6çllk Türk beyliklf'rİ 
vardı. Ôaco bunlaran 6zerine 
Hld1rd1. 

Halife bu kudurganlı§'a 
· itiraz elti, biliaebt p b nri 

milletten olaraa olıua ioaaa 
insan kanı akıtmanın doğru 
olam11acıjını Sutao Mebme 
de bildirdi. Bundan luz• D 
ıaltaJ:\ Mehmet bu sefer d~ 
S.srdat Oıeıine d6odii. 

Sobttayık her taraft• it· 

leyen aiıli teıkilitı bu ••"· 
aları lıe•oditine Y' tıştiriyor· 
lar, O da Cogize bıldari· 
1ordu. 

Merkez 
Lokantası 

Birinci kordood Rıhtım 

yaz mev imi 
olay11iyle kapamı ol(fuğu 
uı fmerkaz Jok•Dhı ve bı· 
ahaneıi) ai geçen Cuma 
iloüodıea itıbareo yeni ter· 
"bat ve ter.yinat ile açtığı· 
ızı muhterem müşterileri· 

ize bildiririz. 
ıçecek ve yiyecek mad· 

elerdeki temizlik ve ucuz· 
k gelenleri son dert!Ce 
emaun edecektiı. 
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Ôteki daba güçll.l&lc h a· 

rekct edebildi. Mas ya da· 
yanarak müvazcbesioi temi11 
• tti, •<'ara kapıya doğru 
yürüdii. 
Sokağa 

Matoreo 
Sonra: 

çıktakları vakit 
kapıyı kapattı ..• 

- H.ydi allıamlar billy• 

rolsun.. Yarın• , dedi.. Ve 
karenlıkl r içinde kaybol· 
du .. 

§ 
Jeıemi üç aaım attı, aon 

, . .. a .. Jl .. ndı, ellerini uzattı, 

blf duv .. ra teHdüf ederek 
tutuu<ıu, ıoora b•C• '· littl b1r

bir1at: dolarak tek •a· yu iı 

rot ğ bafl•mış ı ı. z .. m .... z., 

m110 der •Ok•g .. huCUUJ t::Ot:D 

t>İr ı uııir ODU iıe i ıtı yoı, 

bır kaç adım koştuı uyoro~ 

Kutlar nasıl sevki tabıi iıe 

yuv.ıına 1ider1e o da o De• 

vıdeo bir mevkı bbıi ıı .. t''Vİ· 

ue gıdiyordu. ~ıh· yet ka· 

pı11. ı ta~ıdı •e an. btar de-

ha ni bulmak içih o~u ""lıyle 
yoklamağa başladı. Fakat 

bır turlü del.ii buıamıyarak 
küfıedıyordu. 

Nibayet lupıy• yumı ukta· 
"1 e vurarak acar11ıaı ç ğır 
m•i• baılamııtı: 

- M• lına.. H,.y M .. lina •• 
Düım mek ıçın ı. •pıya 

yaalaoıyordu. K pıoın kanat· 
lan bırden bire açıl<u ve ı•r
boı tepe taklak evinin içine 
yuvar la adı. 

Bu eınada •ğır bir ciımiu 
vucudu Ozeriode• geçt ii"'i 
bı11eder gibi oldu. 

Müthiı bir korku içiode 
dooup kalmııtı. Uzuo müd· 
det yeıiodao ı.1ırı1ld ıı0•uu,ğ• 

ceıuet edemedi. F .. ıı . t et· 
,.fta biç bir •~Y'" h•rek et 
tuıcdiiioi görOoce a h, o 

k.ıırma karış1 1< urb oş akh 
biraz yerine gehr g t>i o ldu. 

- M~lina.. Melıoa, diye 
• • slendi. 

Karıaı ce.,ap vermiyordu. 
~•raDhk dimarı c d.o bir 

den bire müphem bir şüphe 
geçtı. 

Y ceriaden kımıl tamıyor, 

kapının yanında kuaohğıo 

ıçıae çömelmit fıkirlerioi 

loplam•ğ• Ç•lışıyor, b .. şıo 
da dumaob eısaik dütü ce· 
ıer geçıyordu. 

Tckıer aeslendi : 
- Melina .. O giden kim· 

dı? Söıle b na lf.İmdı?Dork· 
ma • na bir ey Y•Pm•m. 

Bekledi, Yioe c v•p yok. 
Simdi yüksek a ııc koouşu 
yoıdu: 

- Sonu oa• -

1 ÖRNE~~IZ 
PROGR"'M 

g 

----lı gitiz e Vf' Ruslar, vak· 
t ile lr•na oiotığu gıbi timdi 
de Efganı&tan "Aım olan 
çıkaı !,, diye rıot ,,udıl .. r. 

Binaenalt yh Efg. niatao ün• 
rine dHdc 11 t fet. hüf etmek· 
tedir. Bugiiu bu memlt:k~tİD 

coğra.fi v-ıiyd11>e ı.u~.,aı..ışı 
bir nezu ahc>ğız. 

Efgaoıatan, takrib D 1200 
mttr •aaati ıa&ı md• ol•n 
da ğlak bi· memlek tir Şımali• 
şua. !de Hı odu • Kob d~nen 
d • i ıilıil• •İ dikilidir. Bunun 
zineleri 6000 metı ~yi bulur 
ve daimi kHla lu. paııdır. 

Bu dağ r uzana rak, Efg • 
nı cırt. ı d 5·486 oıeh• lilıl 
Kobı b.b.yi t ~kı l t:de l ' • 
Kcıbı ba b., Heı ı Rud ovuıc•a 

d oi u ı ç .. ıır. l:S baı g't:Ç D • 

d11ğd D, bıri srarbt!' 1 diğeri 

,.,ka doğru iki d•ğ si t siıı ıi 

ıeşkıl ed r Yt' b ri Hur•aao 

n. i ıuılr, C'\ ğ • ı ı S. ıeyoıalJ 
dailaıile b. i'•• nır. Süit ymao 
dı ğl.,ı h8• ti 3000 . 3500 
mdı e yü • sek ığı ıo dcdir. 

Sül· m•D d . ğl .. ıı Hobİbab• 
ve H~· •l d ğ•••l araaıuda, 

bin m• tr• ırt f .. ınd bi t O 

yllıc kum yayı11 sı vudı•. Bu 
y )I" t .. t ı ı bu rutoyıll t H .. mun 
b tekl ı ğı u doğru ıner Bu· 
rası urtıK, )tan ve 8~ }ucıa

t o ı o tutfu göıleri iu dev -
mı m~•·b .r <l c>d ı ,., .,, ,,. . 

Efg nish 1 l r Ş JClı üç b v 

Ü y yrı lr: Ümn Ü d "' ' y .. , 
Hılm~"d ve lu 1 U8. Bunlmrı 'l 

bıd .. şmto vob tuı Kobıbaba 
1110 ŞHk D ı d1r. 

500 kılomt: trelik O aoıü 
derya suyu şü ı- tle ıı ker n• 

bir çok H btlard Efganis 
ta la• ş • m 1 ~ımal buo udun 

1 • f -<İI ·der. 1100 t<ilo tı dık 
Hiıuu d ıuyu Kobibabuian 
dtğu 

tsı, J.ıuım t yrÜ!'t-fere mü· 
1 ittir H .. (t!UD gÖ J .. ,j Üı C 

, i11deu j bı ı ile a.. •• fn, Ü de, 
K .. buld· n ıtıhiı er •· y u .. e
f ıe n u•uı ıt Pıı h ı ahr. 

ismet 

e 
Karı uoı fetbı ı du .. sıode 

Cuobü~ A lı , K~m 1.1 R fet 
ve luymetlı b.n .. nd~ ler ln•İZ· 
den 8 yao S.b.bı.t, Güı.i-
de ve Hüıaiycden oıürckkrp 
ıaz ve okuyucu • o'aUsirlar 

bu nez.ıh ve temiz Aile b.ı.h· 
çuiorie ı c yı • h nge b ş 
lamıflarJır 

Kahve, Ç· y on kurus, bi 
ra d• otuz "uru tur. 12-9 

liu~Ü ·• : 
Tü hçe t en ide 

IVIRCIK PA 
o Haudutlar a 

H~LIDE S iT : 
TARAFıNDAN : 

sında •ık d• ~~zTüur~ç~ i 
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: 
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S ht para ba
nlar aıalı

ôm oldular -·----1-hnbul·Bir müddettenb•rl2cl 
• ğırCt> Za mahkemesinde r&· 
yet ı dilmt- 1. te olan mühim 
bir kı lp•ıanhk davaaı nıba· 
yete e•errlf, d6D karar.
bailanmıftır. 

Hidi .. enin suçluları bola· 
aan Kiz•m. Ş bao •e Ra
mann, t.- duık ettikl~ri allt 
vtı tdrvatla Rinde kalp 
100 l.unış'ukl•r basmıılar 
ve bunları tedavUle ıOrmBt· 

ludir. Ancek, bilibare suç 
meydana çılurıı ve her 6çll• 
de ya lr•I• nar• lr, adliyeye 
teslim edilmlflf'rdir. 

2 ııci ı ğucu:a mahkemesi 
duruşma aıeticesiode suça 

dt'lillt'rle Hhit g-6rm0•, kal 
p•zahlerdan k.izımı 12 sene 
milddt!tleı hap•"• 6 bin lira 

p11ra c•z•11n•, Ş•h•"l 3 ıene 
mllddetle haps .. , 2 bin lira 

p ua c-ıacına. R• maıanı da 
6 ı·ne m&dd .. t le hapseı Ye 

Karagöıi0ı 
1doğru bit 6 

___......--') 
Kan ıöz - 8'~,ct~ I 

buı&o de ual d01 I 
r6yorum. 6,d~ j 

Seyirci - iki f le'~ 
el&aık•ıjioin iki ,fcı ~·t 
aeyirci oJduıu. ' 

iim parç•laadı? d•'~ 
Karaıöz - M\,P' 

mııan sonun• i' 
ı&n biraz dertletOlt~•b* 
verdik. S&yle bJ 

ıard6kl~lini. 0 '' 
Seyirci - GeÇ' bt1 

A''' Ku,ıyakanıD • c.f•' 
tiode kabHCI oı!f 
birdea bire öıO f' ~ı• a 'ec> 

- d ıo''' ' tuk çocugu. a • td•~•· 
mü, yokl• bayı ~,, 

3 bin lira pıara 

m b Üm elmittir. 

mak için lıo00 ~,f 
ceıaıına "' 

bir lamba ar•IP•» ti' ı 
lar ve bia Z• baJe bf - - o---

r<tmiy etli 
bir k• ç titre ı•' tı•' 

b• t ot1' 
ır b•btiyar bir•'• f, • 

lamba .ı.rak C• ;,r•1 

•İzlere 6 11ir bır•lı 41' v 11 tandaşımız 

BA.Y BfŞ ıR Ô'<E 

bmirİ ıniıio mut• b"r •ır• 
fın , .. ,., V• h ... mı~etli tücc .. r 
ı .. ıım zh" D• ı. liy;at mütc•b 

b ·d ı S .. y R t•r Ôıle din 
muhtd.f o• ult r d.-vam eden 
f1tll İ r v ö • Ü.c. yüzle ce J•V• 
ruva t!lbı e p . buç veı kitap· 
laı ıııı imek su etıfe sevin 
dirmietir. Sütü ı b•yır itle· 
riude daima ö ı ofta bulu
nen bu kıymt'tli arkadatımızı 
c•ndan tt brik etm•ii bir 
bor ç biliriz 

-ım--

kul kütüp
haneleri 

Maarif V ~kil~ti, maarif 
aıii iüılükl. 'rine bir tamim 
y• para&. ııeşriae batla nan 

Tarıb vHikaluı derriaiain 
ta11b öğr1: tmcoleri ve ted· 

ri t için f ydalı oldutua

d n okul lı lltilpb•nelerlııPce 

ted rik edilaıeaiol bildir· 

mittir. 

or' f 
lamıılar. Bur U b' 

f" 
Ç<er• e•' öireodUD ..iı C 

. b · dDr dc:rıo ve .. ııo 

k·pı idım. ı 

Ka•aeöı - D •':el .ıa ~ 
ır. "~ dlJLI .. 

z•m•oırl a v lm··I - ıı' 
• •• c ek Fakat ae 1 ,,t 

mü d" kendimiı d• 1>i•' 
deın aldır.a eıi• C" 

kın J " p 9..- rıyor. j .. ,cıs 
Seyırci-G6 r cHiJ ~ .,. 

ı .. vb. da da bd bO ,ı 
a ilın yok in de ,, 

ra el• ciieılerlmİ p ,. J 
811 ~' ,. Kar. ıöz - 1ol• 

•cıkh bir maaı•'' -
b .. kal m. . ;ııı .. ı 

t•" ..... Sryirci- Al•Yb' 0 ~~J .,,,.,ı tr. 
nı~ F Sı eı •D 9olıl•• t zj / 
ai . de ıeceniD 111 ·ıı f• f 
belcdiyrnin ~lek·'1 SS"~J 
altıoda d6 t tao• tıt' V 
telcbesıniu tıtr~Y• 10ı •, l•' d eralerioe çaıııta" d•· __ il 
d • . ··•'' ,ır:. ilm ve ıçılD ,,l~''.d' 
f .. Kir y.vrularıoıD 

0 
f~ 

lflk olmadığıudaO b ,1Jt7f 

deralerini yapm•i• 'd,I , 
lardı. Buna seo o• ·~~ 1 

b••· Kara göı - Bu ..f 
haları ıikrettiktell ~ırr' 
doiruau aayliyecelı ~~ 

Et••·' -· bulamıyorum. , el 1 
meselelerde ıöı P':ıo•• ~ 3 
ı•z p•ra eder. Y. fo P' \ 
eden ı•zı ıllD•lı JÇ yol• 'ta 
oındaf~ 

Dr. F abrı b, • ..-"ı' 
lamlı Memleket b•''.,ı,~ 

Roatkea •'t~• t 
RoatkeD H Ele9't l•' 
rapıbr. Udael 1&,•bıt• ' • 1' .. 



l&llırı J 

-----------------------------------...:.(====----
BugOn lngilizce uarı im nca, •• ------Geçen der tco mabat 

Kücük c·· le •• 
~ - 1 here ar fıfteen clas e la our ıcbooJ. 
3 

- 1 want two tooth-brusb 
- Are tbere m y mo qu in Stambuı? Yea• there 

4 
are very maoy. 

S - How muıy faauıg s do you apeak? 1 p le tben 
g - Our ıbıp h s a c rgo of potatoes. 

7 
- He wıob to kaow bow mauy booka you have 

I - Do you w .. nt to speak to mıt? No, 1 do not. 
g - Doea tbat pupil ıuıow bi e ıoo? v~s, ir, ho doe• 

lO - it iı • largc F reocb ate m r. 
ll - 8011 like to read tory·bookı. 

12 - How well you ,,..11te. 
lS - How badly he read ! 

- How moch do yoa wınt for a bcx of oraoges? ... 
lt 1 waDt ten ahıllfogs 

-... How 111a11y P•ru are there in your boolt.? There 

~illi; '"Debf ~:t.da 2ı dan : 
No. Muhammen Be. 

l9g Lira Kr. 
1 .. inci karantina Alı ncak aolcak ıokak 60 ()0 
571 ada 6 p.raeJ 70.76 m2. 70 uki nu· 
llnırab a ı S• 

karı•Y•"• Bodanh 1808 i ci Rcvn•k ıo 
laak 136S •da 1 p rseı 228 m2. 10 t•j 1ı u• 
•• , ... aı••·· 

60 00 

k. fiyaka Boıtaah 1809 uncu Seref ıokak 35 00 
•354 ada 5 paıael h8 ru2 10 t•j ııumı· 
tab ana. 

il.inci Sül .. ymaniv .. 456 ancı Kimil paf• 35 00 
C:•dcıeıı 219 ada 6 p•rst!t 111 m2. 142 taj 
111 Q111arala h .. Qe arıası 

llcı. ci •tiıc-ymar İye 466 incı ciıiııci &ıire· 125 00 
lbitçı ıokak 16'J ad• 6 pusel 8:.l6 metre 
lbQıabbaı 29 31, 33 ı..j numaralı h•D• 
•tıaıı 

llcioci ı6leymaoiye mhırh caddeei 454 ada 200 00 
10 parad 561 n,2. 131/1 taj No.lı araa. 
1 lıiııci ı&leyrnaniy~ 457 inci Çorak so1&ak 50 00 
219 ada 8 parıeı 173 m2. 1 l h j DUQJ&• 

i''• baae arı. ıı 
lcııu:i ı& leymauıyd 469 uocu ıok1tk 16() 120 00 

'da 12 partel 235 m2. 6 •• 8 t .. j auma· 
.. 1 • 
'• lı•ne 
lt,,tıyak• boıtanlı 1795 ve 1790 ıncı Ke· 25 00 
.._,ı •e me11tep ıokakluı l&öt~ııude 1347 
'da 1 parseı 58 m2. 1795 ıollaktaD 4 t.j 
t~lll•rısır ı alan aua. 2'l1yaka boıtanh karakol ıolıak 1338 ada 

PuaeJ 430,75 m2. 17/ .9 taj numarab 
't''· 
(isi • L ' 50 00 1ı 111 cı aaranboa •r• p b•san çeımeai yolu 
'lltt . 
)\ ••od., 900 m2 29 t. j numarala h•oe ... 
14s''Yaka Bostanlı 18 9 uucu terıf sokak 30 ()0 
t,1 4 •da 6 p.,HI 131 m2. 12 taj Duma• 
(\ '., .. 
- 'ttıyalıa boıt olı 1700, 1809 uncu ıeref p: Y•h ıolcalsları llö~esıode 13SS arıa 1 937 75 
tAtıt•~J 3751 m2. e ef aoluj'&udaa 17 taj 
}(. Qı''•ıı alan an . 
lls&'Y•ka bostanlı 1700 üocO yalı ıokak 1500 00 
l\ •da 1 p raci 71/ l t j numaralı a ..... 
~.~ l 1Y•ka boıtanh 2794 Ü• cü mektek ıo· 120 00 

1 ~ 1347 ada 4 parıel 292 m2. 11 t•j No. 
"tı._ .. 

... 't•i ı· 1 tır' l p 0
' 569 aaııcu b11ıyo ok•k 1475 ada 400 00 

:.M la ''•el 170 uı2. 14 bJ' numaralı hane J' 11111,, •. 
,,,, i p 1111i 1569 uncu veref so k 1475 ada 350 00 
._.tf ~'''•ti 266 m2. 16 h j numarala h•rıe •. 
f"'",; l3;'1a boca m b. He i çu b" bede1teo11; de 400 00 

\ ~lı •da 122 parsel 12 aı2. 128 t.j nam 
' .. , d61&ki 

~~h. t•ıafı y ıılı g yri me ul emvalin peıin para 
'ttle i . 
dttı " Dıa. satııı 1 10 941 tar biDden ıtabarea 17 

' IDÜzıyedeye onulmuştur. 
· -r,:7 10-941 tarıbio m6 adif CUMA günü saat 
~ '~icra muh mrnen bedelleri üıcrindeo yliıde 

' Ç~ıl yatırarak y~vmi m ıkOrda M. cmlik mü
llblteıekkil ıataı komiıyonuna aıilracaatleri ilin 

4062 

ne 
•• n z 
Yu g t>cek yar· 

d m eşy ı ı ötür cek <ılan 
Ku tul ş \; p runun h r.ır· 
h 1 ı t mamlan akt dır. 

Y r dı m şy n oğ • no · 
but, fuuly yumurt , Jft er• 
d 1 pı i ç u u v şc erden 
ıb r ttlr. 

Pıy d iitto:zu bulunm • 
dığı d n göod ıl ıind D 

vazg çilmiştır. 

Göaderilecek maddeler be• 
heri beş ilo olm k ü~ re 
bin prnç dır. 

Kurtuluş v puru bu ayın 
14 u de Yun nist na hare• 
ket d cektir. 

---o,---
Çifçiler 
Tav.siye 

Aok ra, 7 (• .. ) - Ziraat 
Vek ~ ı~ıı vil yt ti re gö d r• 
dıj'i bir tamimle onb bar 
ekimine b lanmı ıoı v J. 
deki b r kuvv tteo f•yd • 
lanm uretile çok ç ekim 
yapılmuını bildirmı tir. 

F ~ YDALI BiLGiLER 

s vut ak için 
kolag bi şekil 

Buz dolabı olmıyao ve ko
layca buz ted rik edilemi· 
yea arfıy y rlerind ınyo 
bısıt bır şekilde oğotma 
uıulü vardır: 

25 gram nberçiler ve 20 
gr m (sel mooy k) almalı, 
k rı tırmala. Bt' lıtre yani 
yirmi bard k su alan bir 
kap içerlıiae bu tozları abp 
karışbrmah. Bu ıa içerisine 
oturtul D sürahilerin suyu 
ıoğuk olur. 

E.,de ba ilaçlar paket ola
ra mub f ua edilirse her 
iıt uildiği va ıt su ıoğutula· 
bilir. 

Gazoz 
Sıcak b valarda içilen ıer· 

betler iç ti ine u y tine i•· 
z:oz il ft v dihr se daha fer b 
hk verir. 

Evde g zoz bu.ırlamak p 
olaydır. 

Bır litr lik ğu ndinden 

kepaklı bira i esi almalı. 
içini soğuk su il dcı ldurmalı 
Su su ı çi c bir çorba şığ 
k ığı ı ç toz r,dört gı· 
ram bik rbon t dö ut ve 

dö t gram sit tartui trn .. 
ıı, v kap.1ğ101 hem~n sı ı 

ı kı k• p m h. B d ki i· 
çi de i üç f · yi ç 1-
1'\ala h. G z ı: ol u tur. 

Eğer bu gazoz şurupl de· 
ğ 1 d ad o r• ıç'l c 
o zama g zoı haıırlı ar 
iç risin bir çorb 
mo uyu il v d 
al ıiııaı k 

t hemmiy meı ı ın 
v m tmckte ir. 

Su işleri 
Su işlerine ı yık olduğu 

ebcmmiy tı veriyorur; m~m-
1 et topr 1 noı bol u 

g yemizdir.Şı • 
le trık ve u 

itlerilc 1 d r d ir er fft· 
birliği y p iş bulunmakt • 
dırlar. Suyun en r ji knvve• 
kuvv tınd D i tifade iç n 
y•pmalu olduğumuz etüd 
Jer d vam diyor. 

mesel , sakarya üz rinde 
çı ğlayan tüaei v A al ba
rı. jı su velektrik işinde mü -
tcr.,kcn i t f d Jcr teını d· 
metcdirler. 

Yol fa liy ti i gittikç 
teni ediyoruz. M mlelıet 
yolları ı ele lmak 
dir. Bı ha 111 ıon ayl zar· 
fıada yol iş i bııdandnıl· 
mı§ bulunm tadır. 

----o-........ 

infilak e • 1 
lsteııbul - Yf!oll limonla

rın 1arutılmaaı için meyve 
halinde 34 v 35 nu r h 
dükkiaıluda yıpıla ameli-
yele..de kollanılan r itler 
dOa birde bire i fil tm ı 
ve buDuo neticesinde 2 kiti 
h fıf ıur tte yanla mı tar. 

Patlama vuku bulduğu ı· 
rada müşteriler b ide bulun· 
madı ldarından k z h f ıf 
ıurette 2eç iştir. Pati m 
çok şiddetli olmuı, sesi Bey 
oj'lu ve la anbul tarafından 

iti ti im ittir. 
Halde bulunan yemişlerin 

bir ısmı da ır hvolmu§tur. 
T bkik.t yıtpılmaU•dır. 

ı 
ı 
: 
ı 

E 
YAR 1 N 

A 

lOliacl T .. rla l 

ni havam 
danı açıldı 

------
Elaıık ( a.a ) - Ell11 

d vl t h v yolları tanfı 
dan y• phıılaa ha•a me, 
dü Mü kal t vekili Cew 
Kerim i cedayınıa bir a 

o 1 açılmııtar. 

B ötr nde bulunmak 
tayyar il buarya ıel 
Mu akal~ t vekili ile Mali 
vekili Fuat Ağrah ha•• m• 
d ın sivil ve aıkeri er 
ile b lediye ve C. et. p 

zas1, h 1 ve bir kıta 
tar fıadan selimlaamııbr. 

C vdd Kerim ince .. 
öy ediği kısa bir aatak 
çılına üzere olan ba laaY 

m ydanınıo. MıHi Şef t. 
loö n devrhıin yurda• l 
rı ı ve milletia refah Jol 
da inkiıafını baıtrbp• 
Atatiirkila iokdiblal ten 
mül ettireD eaerlerlade• W 
oldutuna ı6ylemiftlr. 

Maliye vekili Fuat Airala 
iyi dilekler ile baya ••J 
nıaı açmııtır • ---
Onbaşı 

berat 
Rece 
etti 

934 yılında Torbab c1 ... 
rında vazife bııında Ilı• 
şofö K milin öıtimln• •IMp 
olan jandarma 0 onbaf111 ... 
cep v k'ayı nefıl ml••'
içıo yaptığı aalaııldıjl.._ 
bcraet etmiştir. --o---

25 bakkal 
yakalandı 

Istaııbul - EtTelld 11-
ilıtikir üzerinde tatalaa 20 
b kkaldan bııka tlla .. 
yirmi beı bakkal yakalu-
mı tır. ----
Kazaen 
Yaralanmak 
Bayrakla Turan meYldia .. 

Hahl otlu elektrikçi , ... 
eletrik direklerial ko~ 
ederken elini cereJ•• kef· 
tırarak yaralanmıı ve t•· 
viıi için b11tane1• bl•ınl· 
mışhr. 

Telcfoa 
36-46 
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gaz veriliyor \ 
hşe mDdtirlüğü lzmiria 

petrol ihtiyacını temin bu•a· ' 
•unda proıramh bir çalıtın• 
ı•kli ihtiyar etmiıtir. 938 ve 
aenelerhıde lzmfr •iliyetinde 
kasalar ve köylude iıtihlAk 
edilen gıa tutarı huı plan· 
maktadır. 

Ba hua ba göre g• z temin 
edilerek ihtiyacın eormal aa· 
retee tanzimi der piı edil· 
m•lctt!dir. 
·şimdiki halde köylere lra· 

dar r•z ıönderilmel&tedir. 
Ancak bazı dağ LöylHire 
veaait no1uenıodan g • z g&n 
derilem•mittir. E.lde mevcut 
raıluıo tevıiine dü il bıtl•o· 
mııbr. 

lımlrde mahalle bakltall• 
rane bagDn g s vnilt: cel.tir. 

Timoçenko 
.durumu 
vah·mdir 

un 

Londra, (a.a.) - lr ıiliz 
aıkerl m6teb .. 111lar11>1a ka· 
•••tiae g6re Almanların 
Moıkova iatikamdiaıle yap· 
tıkları hamle müttefikler için 
D&nkergae çemberi en cid· 
dl vaıiyetl doj'urmuıtur. Al-
manlar aon 24 aaat zaıfında 
Vi•zma ile Brianık karaııa-
da 25 kilometre ilerlemiıler· 
dir. Aıkeri durum •ahim 
olmakla beraber 6mitair ad
dedilmektedir. Smolenık çev-
reıiade buloaan TimoçeDko 
lntalarınıa duruma buıuıaa· 
da b&y&k hir endiıe duyul
maktadır. Çünkll bu kuvvet· 
ler tamamiyle çevrilmek teh· 
Jilreaiae maraıdar. 

öıom dirim muharebesi 
"R•dyo" r•zeteaine ıöre, 

bügüakn Ruılar Moıkov•yı 
kurtarmak içia bir öıOm di· 
rim mahHebesine gırıtmiı· 
mitlerdir. Mauıal limoçen• 
ko verdiji gilalüll bir t: mirle 
orduya ıeri çekimemeıiDi, 
her erin bulunduğu yerde 
can vermesin bildiımif, ıerl 
çekilmeje htebb6a eden h~r 
eı veya ıabayıa idam edile· 
cej'iai iilve etmittir. 

INGILIZLERE GÔRE 

Hırsızlık 
Anaf•rtalar caddeaiade Maa

t.fa ojla Ôaaar Ali oj'lu 
YaıDfua Sadıkbey otelinin 
bahçeıindea içeri rirernk 
elbiaeleıioi •ıırdıiı ıırada 
J•lta•anmııhr. 

§ Maat. f.be1 caddulnde 
V •ıfı otla MOair MebıJ1et 
kııı Naıiyenia babçeıiade 

aııla bulanan çımaıularını 
çalıp kaçarlıea yakalanmıı · 
tır. 

---o-------
Tabanca taıımak 
K~ çecllerde Gard• Db•rda 

Raıf oj'ta Bedrinin üzerın .ie 
bir tabaanca bulunarak alın· 
mıştır. 

-o----
Dövmek 

Çorakkapıda taıhçt ımede 
Malak karaıı 15 yaı111da Hu
rl1e ve lımail kanıı 17 ya• 

lnıilizler Almaoı.,ı iler• tıDda Ne~mia aralarında çı-
- lemeıiai k bul ediyorlar, fa· k•D ka•ı•d• birbirlHini döv· 

kat Almanların çok •iır ıa· dtikle11DdeD yatı alar mıııar-
yiat verdiklerini de ıöyliyor· 

dır. 
lar. lanil!zlerin kanaatine .1 ~ • 5 8 E b-H! 2 la ıare Sovyct kamaadanıoıa • 
Moıkovayı kurt rmak nmit- Bu akşam 
leri bakidir. A A • 

lngiliz tayyare ~rı Sın mada 
Etı Tıyetrosa S o' .. t .. i ları 

mikdarJ Büyilk Ttı k k"b a manı 
Vııiogtoa, (•.•) - Birle· ve ak1oc111 ((Aı i i )) tuıbi 

tik Amerikanın bu a ne la· eaerioi temııı ~ cı c t\ e ı dar. 
ıiltereye g3nderdiii tayyue İzmir halkını o bu " ş •mki 
miktara loııltereoio 1940 ae• fıraatı k•çırmamal r1 ı t ayei· 
•••inde kaybettiği tayyare• ye eder•ı. Buoa i v t o üç 
•• ,, .. lkl miılidir. yeni fılim alıterılmc: ktedir. 

Milli • 
nıyan20 bilet' • r • • lZI 

-------. 
Bu savaşta 
ölüm ka ım-

Mo•~•~ ( a ~la~ Bit&• 1 
Sovyet raxete ıerı baıy•zıla- 1 
raoda b.ıknı dillkatinı, mem· 
leketi tobdit eden t. h .ikeoia 
vebameti Gıerine çeı.mehte 
•• bilhHfa ıöyle yazmakta
dır. 

" - Durumun v~bametioi 
takdir ederaek paauğe kapıl• 
mıyacağıı, Ct' 8ar..-tiroız lur1I· 
mıyacall •e k udr• tıfbi& arta 
caktır. Bu • vatt. öı&m, ka· 
llm ve So•y• tler barhği mil· 
it tlerinin hür yı şımaya de· 
vam edip etmhecekleri v11y• 
etaret aUta• ala oıp ahnmıya• 
caldarı m~ıdeıi bahis mt:V· 

zuudur. 
KomDoiıtler v zife l\İZ bil· 

ytiktlir. Leninia dr. bili harp 
eıoHında ıövlediği şu ıöz · 
leri b.tırlayıoez: 

wsu kadar kanla ve tid~ 
detı i mubare bdu olmaruİf· 
tir.,. 

Irak ta 
k b . 

• y nı 

>e 
Bağd"t (a 11) - Nuri Sait 

p:a ~a y .. rıi lr .. k kabi• e•lı • I 

ku mu~tu V .. kı ıyl .. 1 gılt · 
ı l ıe.. k ıtt ıf k o usıbedt'Sh ı 

mu~• • , '"'t, ş ol11n Nu. ı 
.'.>alt pat• uçii c u d. f,. oı -

r11k l ı - k h 11• tı ıdıoi kur 
ma .. bdır 

( Saadet ) 

o -

S~vuıtıara Gira 
---- ---

BaıtaraFı 1 inci aalaileJe 
Mtıtcmmim So•J~t tebli· 

ihİde iki yerde tavyarelerle 
ya pılao hücumda Almanların 
30 taak Ye 330 kamyonun 
tahrip eClildiği bildirilmek· 
tedır. 

Uuayna c~pbeainde dit 
maa durduralmuı, ağır sa· 
yiata ujıatılmııtır. 

Ruı tayyareleri, bir nehir 
&zerindeki Alman l.6pr0ı8ol 
tahrip etmit erdir. Merkeı 

c.- phuiode •aıiyet Diabeten 
mnst.kar gıbidlr. 

Ôğrenildığine g6re, So~· 
yet Halk komiserleri koo1e• 
yi, 17 ordu komutanı reoe
rat tayin etmiıtir. 

Moıkova, (•.•.) - RCSyter 
ajoaoıı bildiriyor: 

Son hab~rl~re g6re, Vi· 
y ım• bö geıindeki t•arra· 
zuo el' n durdurul•madıfını 

· bildi• m"ktedir. Almao ıler· 

le) it devam ediyor. Vıy•z· 
m• d. Almanlar SLO ıır bh 
vıuııt• ve mühim kavv .. tler 
ı.,. yb tmişleıdiı O .el bölıe 
•İue y rıi kuvv«'ltlt!r r· bril 
wıot Ş ı d . tıı "obart-belo 
c evııı tm• t dır Burad•· 
kt S v11ytot kuvvdı· fi ft hrl 
tob \ıy.- C'1 t' I k g ,.,j Ç kilmif• 

lrı dı · Ş h d~ b ı-r fry Ruı 
ukHl"ri taı t fandan tıı.hıip 
o uumuttur • 

in en ,, 
lif ı ..... 

Çorakkapı Poliı Merk.e-' 
t. lıı•t• UN DER T eiefo•' 


