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'-~-

t istemiuorız ? ...__ ---~·a ahadıiı iddia 
~ Stollbolm babe

~G Sovyet Rusyaıua 
' •·L 16k elçiıi, Ruıyal.,_.t,· 

~~ 1 Vaziyet hakkın-
b lllatbuatanın göı· 
~::~inlikten dolayı 

'"- UIJleti nezdinde 
d, bQlanmuş ve Çör-
~' ba busuıta şifa 

tevap alamamıı· . . • t•ıetelerini Alman-
-a~'~arebeleri bak-

-. bıa danaamıya 
•tb 

~·~ llr edemezte de 
~l ,6111etiaia veya me-
'tt.,,.'tıa1 ba şekilde ce-
) ',,. • d 'tttı uua e doiru 

1 
tlıaa . ?1eydandadar. 
t dılak bu tarzda bir 

\.:~ ''İldiiine pek de 
.,., '-te111iyoraı. Çün· 

~Jle hidiıeler kar
~•taıyor ki, ıöyle
._ 1 bir ıöz buluna· 
~ rıaarı hiç olmazsa 

l' . Ylrlı bir iı Hyı· 

~' 1. ~çı, '-iı, Stokholm-

'•ı ~ b11 haberi ihti
lla) ' telikki etmeği 
0 ıat-ıık buluyoruı. 

~ ıt. .. }•111an beıke1 la-S:-•: 
~ 't .~~ .kadar teıvik 
.. 1', tıraaız bir devle-

., ceaaretiai kıracak 
' tf~dilmeainde ne 

-.ı,b,·ı· ? ır. 

Vişi (a.a) - Riyon mah
kemeleri Fransız felaketini 
hazulamakla ittiham oluoan 
büyük ıebsiyetlerin muhake
mesini bitirmek 6zeredirler. 
]dareşal Pcten mazuunlann 

bir an evvel müstıb kolduk-
lan cezalara çarpılmalarını 
alakadarlardan istemiştir: 

Yapılan iddianame 500 
aabifelik bir cilt tutmakta
dır. Maznunlar meyaınnda 

eski Baıvekillerden Deladye, 
Leon Blam, Genel Kurmay 
eski reiıi ııenerol Gım~lin, 
eski bava nazırlarından Gui 
La Cnambre, Piercot ve Ja
comedi vardır. 

Mütarekeye kadar baıvekil 
olan Reyao ile dahiliye na
nazırı Mandelin vaziyetleri 
henüz malum değildir.Bütün 
bu maznunlar ııkı bir neza
ret altında bulunmakla be
raber birbirlerile temasları 

katiyen keailmiıtir. __ .. _ _,,. 

lngilizortaşark 
tebliği 

Kahire (•.a) - Orta ıark 
laıiliz tebliği: 

Tobruk civarında bir keıif 
kolumuza kumauda eden bir 
Avuıtralyalı subayın maiye
tindeki kuvvetlerimiz 1 İtal

yan koluna rastlamışlar ve 
yanına subayları olmak üze
re bir çok İtalyan esir alıoa· 
rak avdet etmişlerdir. 

---o---
SIRRI SANLI işin iç yüzünü 

,t._t~Jtalyan anlıyacak 
tl)ll~mas Kahire ( A .A. ) - logiliz is-
t,, (ı.,r _ 1 Uhbarat aaznbğı umum mü-

lllill' - Dua sabah dürleriude Momucican Ruı-
t, 1 baDkHı reııı yaya gitmek üzere Kahireye 

t'İ•i ltalyaa ticaret pelmiştir. lngiliz devlet aazı-
• ,._1 Obrio Dall yeni rı Artur Gereeavoodun oğlu 

'"'· l._,. .. r•r ticaret aalaı- Aatoni Gereeavovd bu zata 
-,. ._. et • 1 d' ' 'aal mıı er "· refakat etmektedir. 
~-.... •ı111a •iki memle- Jngilteredea Mısıra kadar 
L".1"',t~'d 800,000!000 lagiliz harp kabineıiaia orta 

d 1 e mal muba- ıark müme11ili ile beraber 
·~~llİ!Pi~ etmekteıdir. seyahat etmiş olan Monuca-
' 6ltııt d . ~ an an yıye- con Kahirede ehemmiyetli 

,,,.' bqaa mukabil ıiyasi görüşmelerhe buluna-' .. , ... ~ k• •asucat, ma- caktır. 
, t,~•.rrıya maddeleri Rusyada Mc>mucacan Sovyet 
t t,,,~t haberler bürosu reiıi muavi-

ıı-'-lltı P•n Bulgar ha- ni Lozovski ile görüıecektir. "'"t opofla Italyaa · 
~ ilt~•biıtranti ara- - - •--

- '11ııt1ı~~di anlaşma da Kanada nazırı 

:ı1 ,_da yalan ne diyor: 
~1,'.(, ') 

11 
~.;,, -Bulırar ajarı· 

' t;, Ajınıı Bulgariı-
>,~~ll~umi seferber· 

\ ~,, 11•na dair hir 
~ti'tl1rıi1tir. Ba ha-

''" yalandır. 

Londra ( a.a ) - Kanada 
cephıae ve imalit nazarı 

dün beyanatta buluoarak 
esas imalita halel verilme-

den sene ıoauna doiru Ruı
yaya 100 tank verileceiiai 
ıö7lemi1tir. 

(ulus) tan:. Mümtaz F ik 
Fcaık "Ru ıd rın 

durumuad ki vahimlik,. ser-
Be çika'da 
im n k vv 
eri çeki o 

ıe 

• levhaaı altında yezdığı yazt· 
d ezcümle şu neticeyi bil
diriyor: 

Moskova ( . ) - "Tas" 
ajansı Cenevred~n ld1ğı bir 
habere göre Belçik dahi Al
man işgal ordusu mevcudu
nun yüzde yirmi btışine indi· 
rilmiştir. 

Bir ay e\7.vel gece ve kim
ıenin haberi olm dan olel
acele Belçik daki kuvvetler 
Şark cephesine nakludılmiş
tir. Bir ay evv 1 bir k ç 
gece h•lkın ı t 10 dan 8a
babın 6 sın kadar sokEık
lara çıkm ları menedilmişti. 
Bu nakliyat bu müddet zar· 
fında yapılmıştır. 

Odasanın zaptı 
imkansızmıı ••• 

Londra ( . ) - Moskov 
skeri ka)·naklarından veri

len malumata göre Odesa 
şehrinin zaph h men hemen 
hemen imkansız bir h 1 1-
mışbr. Bu kaynalda11a söz
lerioe göre Moskova ebri o 
deı·ece muhkemdir ki aylar
ca sürebileceK bir muha • 
raya dayauabilecektir. Bun
dan baıka müdafaa vaziye
tinden hücuma geçebilecek 
tertibat la alıc.mışbr. 

Almanlar işgal altında-
ki gerıeri amir 

odigorıar 
Berlin, ( .a)-Alm n kay

naldarından verilen malu
mata göre işgal albadaki 
şehirlerin imarına b şlamış 
bulunmaktadır. 

---o-·--
y Italyanl 

goslavyada 
Roma ( .a) - Stefani bil 

diriyor: 

-

ltalyanın işgali alt.ada bu
lunan K rdağ memleketle· 
rinde liret Daur alnıarak 

"Alman devlet reisi, bu 
h rbin su\hunda sns şart

ı rı aı huırhyacağıaı bildir
mişti. Ş rk cephesinden ge
Ie:J Dietrib D.r da lugllizle
rin Almaay y karşı iki cep
he tutmak hülyalarının boşa 
çıktığnu ıöylemiQtir. Bütün 
bunlarla ber ber, Amerika 
Harbiye nmzuı Koot da ey
lôlüa on günü Çörçilin ıöy
lediği gibi logiliz adalarına 
k rşt bir istili te ebbüsünü 
muhakkak görmektedir. 

Bu teşebbüs aasıl yapala
c khr? Ve ne zaman ola
caktır? Bu buıusta bir fikir 
yürütmekte biz gazeteciler 

Almanlara· Göre 
B"din, (a.a) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
Alman hava kuvvetleri 

büyilk dalgalar halinde 11 
Ilkteşriade mühim Sovyet 
kuvvetlerine karıı t rruzlar 
y pmışl r, dü m nı dağıta
rak ağır zayiat verdirmiş· 
lerdir. Kuım yarım adasın
da düşmanın bir tayyare 
meyd nı muvaffakıyetle bom
b l nmıştır. 

11 . llkteşriade Moıkova 
b tasında müteaddit demir
yolla:ı bomb l nmış ve bir 
çok yerlere is betler k yd-
cdilmiş, b zı keısimler t h· 
r ip edilmiş, bczı kesimlerde 
is i ıo tetme durdurulmuştur. 
K reli bölgesinde ise düş-
m t kviyeleriae hizmet 
cd mütemddit depolu 
alevler içinde kül edilmiştir. 

Berlia, ( A.A ) - Alm n 
kuvvetleri Diayeper nehrinin 
şim line geçtikten sonra 

ta k teş küll ri ve moto-
rize tümenler Sovyctleri ar
kadan vurmak için denize 

doğru ilerlemiılerdir. Vaz· 
iyetleriain v hametiai pek 
-Deoamı 4 üncü •ahifede-

----o-----

hiç de salahiyetli değiliz. B•· 
nun bahardan evvel olabile• 
ceği manasını da çıkarmak 
doğru değildir, fakat ban· 
daa daha önce Mısıra bir 
harekete de başlanması çok 
ihtimal dahilindedir." 

(Cumhuriuıt) f::i:~~ 
Emekli General H. Emir 
Erkilet, (Hasıl ol•a manzara) 
başhğı altında yazdığı bir 
makclede diyor ki: 

Polonya, Franıa ve Bal· 
kanlarda yaptıkları gibi Al· 
manlar daima düımaaı ••· 
veli uzaklardan çevirerek 
'1e soara da ihata kuvvetle
rinin merkeze doğralyaklaı· 
tırmalariyle çenberi darlata
rak nihayet tamamiyle kap· 
talan düımanı top ve tana-

- Devamı 4üncü sahifede -

sovgatıara Görı 
Moskova, 12 (a.a) - So•· 

yet haberler biiroıa relli 
muavini Loıovıki beyanatta 
bulunarak ezcümle ıöyle de• 
miıtir: 

"Hitlerin bugün taurm• 
ile gayelerine varamıvacajıaı 
Moskova meydan muhare
besi gösterecektir. Sovyet• 
ler, Sovyet topraklanada 
bulunan Hitlerci haydutlan 
imha etmeden ıiliblarını 
bırakmıyacaklardır. 

Hitlerin yüz meydan mu· 
harebesi kazansa bile, hem 
Devamı 4 üncü •ahilede 

Kadınların şapkaları 
ve erkeklere küllhlır 

serisi: 2 

dinar par.sın kıymet veril
miıtir. Bu vaziyete göre 100 
dinar mukbili 38 lirettir. 

---o---
Londra raduosu bu 

akşam Ankara h lkına 
hitap edecek ... 

ovyetler 
o•skü f Eski hocalarımızın aarıiuu 

ınduan bu şapkanın bazea 
çok babılıya mal olduğu liiy· 

Ankara, (a. ) - Bu ak
şam saat 20.1 S te (Türkiye 
saah} Ankara şehrinin Tür
kiye cümburiyetinin baş şeh
ri oluak seçilmesinin yıldö
aümü münasebetiyle Londra 
valisi Ankara v lisine ve 
Ankara halkına bit ben bir:! 
konuıma yapacaktır. -

Sto holm ( .a)- Londr -
den haber alındığına göre 
Scvyet büyük elçisi il Sov
yd heyet azası lngiliz: b sı 
n1nın Rusyad ki skeri du
rum ve h rketler h kkında 
gösterdiği betbinliği 8. Çor· 
çil nezdinde protesto ctmiş-a 
lerdir. 

lngiliz hükumetinin verdi
ği cevapt bu bedbinliği b"' - cı 
diselerin t m miyle haklı 
gösterdiğiiıi k ydeylediği aa-
ılmıktadır. 

leniyor. 
25 liralık bir ayakkabıaıa 

ve 15 liralık böyle bir ıap
kaoın bedellerini ödeyebil
mek için çok defa erkekle
rin etrafını da alacaklılu 
eskiden fesin etrafına ıırı
laa sarıklar gibi ıımııkı sar· 
maktadırlar. 

Allah bazı kadınlara k saf 
ve bazı :erkeklere de sabır 
ve tahammül ibua elliıl 



.................. 
Genç ı-i 

z n Hatas i 
........ ı ........ .. 
........ - - .. o. .... .. 
ızan: Nadire Seymenoğlu 

ıvın abla çag zigaf e-
1den. hehüz dönmüştü! 

----.-o---

Göztepede Kekik dağının 
eğinde iki yüz k d r zey
D, elm , armut, b dem ve 
ik ağaçlarını içine alan bü
ik b~ b hç , ucunda tek 
ıth gettiş ve kırmızı boyala 
r kır evi y ıilJikler içinde 
ğdaş kurmuı oturuyor. 
o ündeki •düz beto~ z~min ıı 
erinde on yaşlarında bir 
ı çocu;u üç tekeılekli bi
cletiain pedallarını' döndür· 
!ğe ç hııyor. Evin kapı
ıdaa bahçe kapııına ' ka· 
r uzanan dar gül yolunda 
· hııırtı duyuluyordu. 
Küçük kız sarı bukleli saç
ını yanaklarının &zerinde 
ıyor.- Boncuk gibi \mavi 
zlerini hayret ve sevinçle 
rütüyor, sonra hııutının 
ldiği iatikamote doğru 
ıklarının ucuna hHarak 
rliyor. K6çüğlia göğsü he
:anla inip kalkıyor. Her 
aın tutmak iıtediği o 
ışi dağ tavş nını yine ko
amıya hazırlanıyor. Fakat 
ıukôtu bay 1 onu daha 

c ıevindiriyor: 
- Hoş geldin Nevin ab· 
diyor. Genç kızın ya1e-
1 kokın göğıüne başını 
;ruyor ve küçOk kollariyle 
ı sarmıya uğ'raııyor. Ne-
de kardeşipe sarılıyor 

.ikte eve doğru yüri\yor-

- Annemle babam nere
er Hulya? 
- Zeytinliğe çıktılar Ne
abla. Ben seni beklemek 
kaldım. Diyor, ıonra 

e ediyor: 
- Orada ağ beyler var 
dı Nevin ahlı? Çok dans 
niz mi? 
:üçük mavi gözlerinin ba
arına mana vererek so· 
lr. 
~enç kız aynanın önilnde 
iinüa solaa kırmızıhğını 
ıliyor. Çok noş'eli görü
ır şimdi. K hn boyanmış 
iik 'dud ki rının arasın
bir vals havaıı dılg la
r. Kardeşinin ince ıesi 

1 ki rını tırmalıyor, sanki 

1 
ıarada. iki kolunu yaııa 

1 Jtarak: 
- Sus Hulya diyor, na· 
:onuşuyorson öyle? 

1 iiçük kız biç beklemedi-
u terslenme karıısıada 
klıyor. 

ini mini · dud ki rı ·bay· 
ifade eden bir t rzda 
rinden ayrılmıı duruyor. 
a kapıya doğru koıu
ve ağaçların arasında 

. oluyor. 

* •• 
ılya tabafcındaki pirzo-
r,11ını Ç•tıhaı batır-

ı•ıa.m sısı ı 

~Şehir Hah 

Bi dilek 
Buud D eyve) olduğa ri

bi son günlerde de semt 
semt teniine başlanmış olan 
petrolden Kireçlikaya mev
kii mahrum kalmakta oldu
ğu gazetemize bildiriliyor. 

Bu semtin çektiği petrol 
sıkuıhııadan kurtarılmaaı içia 
ali adar makamın nazarı 
dikkatini celbederiz. 

--o--
lzmir Berga

ma yolu 
lzmir - Bergama ar111nda 

102 inci kilometreden itiba· 
ren 3 kilemetredea fazla IJO• 
sanın iaıa11 kararlaşhnlmıı· 
tır. 

Bu kuım geçen sene Ba • 
kırçay seylibında harap olasa 

kısımdır. Şimdi suyun me("· 
rası değiflirilmiı ve gtizer
gih ta tadil edilmiş bulun
duğundan bundan sonra yol 
seylip teblikeai geçirmiye
cektir. _ .. __ 

Fuliaraya 
yardım 

Haber aldığımıze göre, 
Karşıyaka Alaybey Parti 
ocağı bayii yurddaşlanmın 
teberruatiyle dul ve yoksul 

kdıalarla ö:Cıüzleri bayram 
münasebetiyle sevindirmek 

emeliyle 200 kişiye basma 
va kaput bezi hediye etmiş-

Benzin 
ihtikarı . 
Santıral grajıada Şel Türk 

petrol Sokni ve Romano gaz 
şirketinin aatış deposunda 
çahıan Zekerya ötlu Hüıe
Dizdar ve Halim oğlu Ömer 
Karpıt adındak işıhuslar 
k rne harici olarak benzin 
sattıkları soför Melek tara
fıadan şikiyet edilmiş ve 
fiıt mürakabe komisyon şefi 
ile müştereken alınan terti· 
bat üzerine mahalline gön
derilen ıoför Melek karne 
mucıbince 12 litre benzin 
aldıktan sonra ayrıca:da 21 
litrezini 24 liradan sabş •y•p
tığı •ırada suçlular yakalan
mıı ve fiıerlerinin aranma
sında tesbit edilen paralar 
bulunmuş ve ıatış edilen 
benzin de otomobil deposun
da bulunarak alınmış ve de
polarında da 40084 litre ben· 
zin bulundvğu tesbit edil
miı •e suç,ular hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır. 

--imli--
Fiatlerin 
Mürakabesi 

Fiat mürakabe teşkilitı bu 
hafta piyasada bilhassa gı
da maddeleri üzerindeki 
kontrollerini arbracaktır. 

T edkikler aeticcıinde fiat· 
ler üzerinde yeni kararlar 
alınma11 muhtemeldir. __ .. __ 

Pamuk 
Numuneleri 

--··--
Önümüzdeki çarşamba gü

nü Hat 1 O da mıntaka tica· 
ret müdürlüj'ündeJ bir top·. 
lantı yapılarak yeni sene pa· 
muk tipleri numuneleri üze
rinden tesbit edilecektir. 

Bu toplınbda ticaret, ikh
sat ve ziraat vekiletleri mü
mesaillerile Sümerbaak lzmir 
şubesi mftdürü de Jaazır ba
Ju11uDacaktır. 

--oı--

Orman 
Mezunları 

- Orman umum müdfirlOğn7 
orman okullarım eyJ61 dev· 
resinden mezun olanların 

-tayinlerini bugürİlerd~yap;:
caktır. 

FAYDALI BiLGiLER 

KOKTEYLE 

Kokteyle misafir 11at altı· 
dan sonra davet edilir. 

2 - Kokteyl yapmak için 
( ıhaker ) denilen kapalı ma
deni kapaklı btlyOk bir bar
dak.lazımdır. Bunun•içine ko· 
aul~n çeşit çeıit likörler, toz 

şeker, ~eyva ıulan, buz ı~bi 
: ıeyler. çalkanıp sildikte~ ıo~.: 
· ra kokteyle mabıu(kadehlere 
taksim ederek ikram edilir. 
3 - Bir kaç yüz çeıit kok

teyl tertibi vardır. 
4 - Çıy takımı ıibi kokteyl 

takımı da mağazalarda ıatıbr. 

1 
S .- Kokteylle beraber ik· 

ram edilecek şeyler şunlardır: 

tir. Bu baptaki taflılitı ay· 
rıca yazacağız. 

1 
Şekerli veya tuzlu biskiiil~r, 

birer•lokmah küçOk sand•ıç
DünkÜ maçta, ıer, gayet ince keıilmiş •e 

l kızarblmış patateı, kabuk· 
mıya çalışıyor, kesmeğe de 
babeıı yardım ediyor. Kü
çfik kız yanağını şişiren et 
parçasını ağzında döndür
meğe çalışırken yemegıaı 

yemek için nazlanan ablası
na bııını 1alhya sallıya ba· 

Altınordu J lan ayakl•nm•ş kız•~tıım~ı 
• tuzlu bodem, şam fııbrı, mı· 

Altayı yendı kip şeklinde kesilmiı grav-
---o--- yera peyairi, yeşıl ve ıiyah 

zeytin ve ilah ... 

kıyor. 

iki saat evvel onun tara
fından azarlandığını unut· 
muş gibi yine alayJa ıoru
yor: • 

- Past yı çok yedin ga
liba Nevin abla diyor. 

Anneıi de Nevine bakı· 
yor o and . 

- Sahi diyor, bug6n git
tiğin çaydan biç bahsetme
din bize. Eylendin mi bari? 
Nevin 11dece: 

- Çok eylendim anne, 
bütüa arkada larımın bir 
ar dı olması beni çok eski 
ve tatlı hatıralarla dolu olan 
mektep senelerimin içine at-
tı. Sanki diyor ve susuyor. 

Dün AIHncak stadında 

yapılan şilt fioah maçında 

Altuırodu Altayı 5-6 mağlup 
ederek şilt t•mpiyoou olmuı
tur. Altmerdunun yapbğı ilk 

gol ofaaitten yapılmıştır. Ha
kemin idaresi çok hafifli. 

Maçtan aonr vali Bay Fu
at Tuksal ıilt Alunorduya 
vererek oyuncuları tebdk et
miştir. 

Bu maçlan evvel tekaüt· 
ler arasında yapılan maç be
yaz takımın l · 2 galibiyetile 
ni ha yetlcDmİ ştir. 

lllllllllllllUlillllJllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllll 
Cilt ve Zührevi Haıtahkları 

MütehaHısı 
DOKTOR 

Saih Sonad 
(ArM:ası var) İkinci Beyler So. No. 79 

: Y A R 1 N YFNİ SiNEMA : 
• ELHAMRA Mevsimin 2 inci ı f Türkçe Harikaıı ı 
ı S 1 N E WJ A S 1 Filmini göıterecetir. ı 

i GULMEYEN KADIN RL~b~;i:st i 
ıoynıyan:Greta Garbo Ay11c•: Matbuat U.~.Memleket jurnah: 
: HER GÜN iLK MATiNEDE UCUZ FIAT ı 
ıseanslar:1·3·5 ·7·9da Cumartesi· Pazar saat 11 de başlar ı 

MEYVALI KAVUN 
t Kokuau ve ağır bir .J kavun 

1 seçmeli. Tepesini keserek bir 
çorba kaıığı ile içinden çe· 
kirdeklerİDİ dikkatle çıkar· 

dıkha sı>nra kaııkla kavu· 
nun içini de çıkararak7"'bir 
tabğa koymalı. 

Diğer taraftan menim 
meyvalırıadan şettali, armut, 
erik, ·çöp!eri ayıklanmış kü
çük izmir üzümü, ayıklaa
mıs, taze bııdem almalı. Mey
valan iri parçalara doğrama· 
la. Üzerine bolca toz ıeker 
se ı pmeli. Bütün bu meyvala
rı evvelce çıkardan ; kavunun 

-iÇiai de ~irlce~pırçalara tak
sim edilerekl ilive etmeli ve 
karıştırmalı. 

Bu meyvaları içi bo;altı

lan kavunun içine doldurm.!:_ 
h. Kdıilen parcHın(üzerine 
kapadıktan .sonra kavun bnı 
içine oturtmah. ' - -- - - ~ =- Bir' kaç ":""" saat ~ durdnktan 
sonra sofraya çıkartmalı . 
K11şlkla içinden mcyvalan·· 
alatak derin ıırça tabakla · 

ra takıimle ikram etmeli. 

-----
Seyirci - Karalısı ıl~ 

yimiz, hayırla sabahl•t 

IUn. ~ 
Karar6s - Hoıı• , 

buyurun oturun. Ne 'ff,'lı 
yok? ~ 

Seyirci - Seyahat V 
malüm. Buglln yeal bir ,J· 
miyet ve fevkallde bit ~ 
kat bal>eri aldım, ıiıl d ,,ıf' 
viadirmek içi• 1611• 
reldim. , 

Kararöz - Çok 111•;-t 
olurum, nedir bu, ••• 
j'imiz haber? ,LJitiJ 

Seyirci - lzmlrlmill• ~ 
bğiy1e iftihar ettlil bir~ 
Yar, lkb•l· mağaıall t' 
Bay HliınD. Bu zat ,. lilf' 
ferde fakir çocalHarıDI .1' 
ramda riydirmeli •• ,. ,., 
dirmek için bin lira itli 
ra tahıiı etmiıti. ~ 

Karagöz - O, çok f? 
yaıaıın b&yle liayır1••" 
tandaşlar. Sonra? f. 

Seyirci - Bu para••~ 
nıınaan fazlaıı '~~' ""
Cumhaıiyet Halli ParCJP Of& 
ğı tarafındın ıarfe&tildl· 
tarafı da duruyor. 
Karaıöı - Nede•? ,._. 
Seyirc:i - Slimer Ba~IS ;,Jı1 

j'aıaııada elbiae ka~ 
için, maamafih bat ~ 
yeni parti gelmek &ıel9 ~ 
Karaıöı - O ba)cl• ~ 

kalaa yavrulu da b•1d•' 
mahzun olmıyacak 

De lll. O•• lf 
Seyirci - D•et. w;: 

zannıma kaluıa .... ~ ,._.. 
hafta içinde ikmal • 
cektir. ~ 

Karagöz - Çok iY~ .. ff 
iyi. bin yaıaaıa böyle~ 
temiı yürekli zeaııl• ~ 
Obur zen~inlerimlı d• ~ 
görailnler ve hareket• '8-.: 
ııaler. Böyle miibarık ~ 
Jerde hayır yapmak ~ 
iyiclir.~ Bah11uı yok•~I"' 
çocajo teviadirmek 
ların en deji'erlUidlr· ..,, 

ısmet Pasa Buıvar afi 
Çankaya >
Bahçesinde~ 
Kanuni Fethi icla''~;,.c 

~ Cüabüt Ali, KeDJ•• ~ 
ve kıymetli haaead• Git/ 
den Bayaa~Sab_!!ıalı ..... ~,p 
de ve:Hiiıniyedea 111~~ 
saz ve okuyucu ıaD ~ ~"., 
bu ae:ıib Ye temiı -~~.;it 
-çesinde lcrayılheoıe 
lamıılardır. _,,,,_ ~. 

Kahve, çıy OD il ıf' 
ra da otaıbet karOtt"· 
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iL lar eşya Tütün fiatleri •• 1
1 
Ku u uş günü H ss'in ha 

öldü 

ı .. " ........ ............ ~ 
ası i Kahramanları 

'; birlikte ---~- · 
.. L Akhisar (a.a) - Dün Ak- Erzincan (a. ) - Şehrimi-
"aJandıJar lıi11ra relen mebuılarımız zin yeniden kurulması için 

köy muhtarları •e bir kııım B. M. Meclisi tarafından ka-
.....____ halkla birlikte ltir toplantı- bul edilen kanunla verilen 

~ '-tafaillb ıadar: 
~ a •e Sallbed

~· •de 13 ile 15 yaı 
tltt.a' iç çocuk bekçi
' llledea ualca Top
tlt 11••• harem daire

da hazır bulunmnılar ve ilk 2 milyon lira ile yıpılac k 
iace halkın dileklerini teı- işlerı teşbit eylemek üzere 
bit ettikten ıoara tütün toplanmış olan belediye mec-
müıtabıilleriyle uzun uzadı- Jisi valimize bu hususta la-
ya görüımüşlerdir. Tütün zımgelen salihiyctleri vermiş 
yeni hazırlan maliyet esası- ve bu yardım kanununun 
na müıteaiden aıgari bir fi- kabul edildiği günün her yıl 
at teabiti suretiyle saboların Erzıacanın kuruluş güna ola-
tanzimiai iltihdaf eden ra- rak kutlanmaıına karar ver-
por tetkik edilmiı ve alika- miştir. 
darlara ıuaulacak buı esaa· --o---

Londra ( . ) - Deutscbe 
Allgemine ZetuDg gazetesi
nin bildirdiğine göre Rudolf 
Hes in b bası Fıitz Heşs 2 
ilkteşrindc H vyera Alplerin· 
deki ııı Hkiaesinde kısa bir 
h stalığı müte kip ölmüştür. 
Fritz Heıs 77 y fiında idi. 
r 

Kızılay köyleri 
' Dikilinin Aktepe ve Ber-
1g manın lnkaya mevkilerin-

~1•rdir. Gardükleri 
~11l•da gözleri ka-

lar kabul olunmuştur. 

Mebuılarımız bundan ıon
ra Somaya gitmişlerdir. 

KAD 
>de Kızılay çemiyetince yap-

J ı hrılın 7J ev, zelzele felike-
'' • • d ~ • zıya e botla· --o-- çorapıarı tinde açıkta k hın halka ve-

rilmiştir. 

i Kahramanı i 
i SOBUTAY l 
t-25- Yazan:H. O. T. ı .......................... 

Ceagizin :büyOk orduları 
İritiı ırmığı kenarlariada 
toplandı. Sobutay bir harp 
proj ıi çizdi, bunda harekl
tıu kışın yepılması daha ma• 
vafık olacağı ileri ıibiU&· 
yordu. 

~~ 11J•dan iki ıü
~· rlmdı •e pek 

\ ~· llamam taıı, al
~~~·· iki ı&müı ka-

1Je •daa mamul bir 

Tabsidarlık 
imtihanı ••• . 

lıtanbul - Kadın çorap· • 
ları gittikçe pahalılaşmakta 

Cengiz Han Sobutaya fly. 
kalade itimad bcılediği Ye 
bu emsalıiz kumandanın 
bunda gizli bir (maksadı ol
duğunu sezerek proj eyi taı
vib etti. Taarruza kışın g•· 
çilmesi emrini verdi. Oıda· 
nun mevcudu 200 bindi. 

lnşaıt tamamdır, dalia on Kış bütüa şiddetile hilk· 
ev yapıl c ktır, Bu on evin 

' bir kaç taae de 
''ita çaldıktan ıoa

"-alılerdir. 
._ b&diıe meydana 
'~ta her tarafta liu 
~tia faUleri11i ara
~ llllıtır. Nihayet 

tllldarıaı Kapalı-
' ~kea yakalan· 
't a iÇ bacaksız· 

ota.ası hayretle 

Muhaaebei Husuıiye alına
cak tahıildarlar Halkevinde 
açılan imtihana 30 kişi gir· 
mııbr 

Oa bir tabıidar ahncalc
tır. lmtilıaada mavaffak olan 
lar fazladır. 

---o---
Ertmek zam· 
mı başladı 

İıtanbal - 9-10-941 ıü
nti sabahından itibaren 950 
gramlık ekmeğin fiatı on üç 
kuruı yirmi bet santim ol
muştur. 

... h lnglliZBB aırın Alınanca, •• 

ve piyasada az bulunmak· 
tadır. 

Vaziyet tetkik edilmekt<ı 
dir. ---
Belediyenin 
Faaliyeti 

3 ikinci teşrinde topla· 
nacak olan belediye mccli 
sinde okunmak üzere bele
diye riyaseti, dört senelik 
faaliyetini tesbit eden bir 
rapor hazırlanmakt dır. 

-----
Mu .. J.dde 

, taş ve harcı için mevcut ib
• tiliif halledilmiştir. 
\ -----
~ Genişletilecek 

caddeler •• 
lstanbul - Belediye, Şiş

hane, Kasımpışa ve Aztp· 
k pı caddelerini genişletme· 
ğe karar vardir. 

Kışa dayanan 
ç·çekler ••• 

H r çiçek kı~a tahammül 
15 10-941 çarşamba akşamı ·edemediği için ilkbaharda 

Asanör sinemasında lıtanbul açnnların ciaıi ve çeşitleri 
Halk tiyatrosu artistlerinden az olur. Kışı açıkta geçiıe-
F ebmi Karaca, Naci C.nkar· cek olan fidelerden soğuğa 
deılerinin i,tirakiyle yeni ve dayananlar arasında bııta : 

l(ğ ••k •• 1 )er çok neşeli temsillere baş- Hercai menekşe gelir. Çe· 
~' ÇU CUm e •• lanıcağı memnuniyetle haber şitleri çoktur. Hepli de so· 
\ 1 office iı larıe-Amcamın dairesi büyüktür alıumışhr. ğuktan korkmazlar. Ilkba· 

l\i1c1 ı.:: ç ki d ı İlk temsilde "Aynaroz ka-re• 11now tbeir leııonı- ocu ar ers erini bar çiçeği denilen Pıimula-
ı. biliyorlar mı? dısı,, adlı bir vodvil verile- nın mor ve san çiçeklisi so-

1-r coatla'ı carnage? - Amcazadenizin ara- cektir. ğuğa dayanır. Hiiınü, Yuıuf 
tl..ı. b d d Dubulive 15 • 20 kuruş ol-~._ Hl nere e ir ? haşhaş, bahçe gelinciği, yaz 
~._, bo ı ç ki · ı · ması da bu zamanın en oy-• otı are c ean- ocu arın çızme en te- f 1 d d' pıpıtycıi denilen Pa. keret gun iat er en ır. 
.. miıdir. Hoş bir gece geçirmek çeşitleri, açıkta lile çeşitleri 

tlae largnt çity in Turkey- lstanbul Türkiye- istiyen halkımıza taniye sümbüller, ManiH ve Girit 
'-. nin en büy&k ıebridir.. ederiz. ı·ıeleri (AnemoD, Renonkul) 
l of tlae river ia Loadoa iı the Thames-Lond- zeren çeşitleri, beyaz zam· 
' ' radaki nehrin adı Taymistir Merkez bak, mor ve beyaz · ıüsen, 
\... • • waer of tbiı cotton mill-Bu pamuk fabrika- Lokantası aslan ğzı, yüksük çiçeği, 
ı.~ sının 11hibini tanırım hHeki küpesi ilkbaharda 
~ l.oa)r of ıtorieı-Bir bikiye kitabı istiyorum Birinci kordonda Rıhtım ı çiçeklenen ve inşa dayanan 

~ toıar lllotll• 'ı letter-Aaa enizin mektubu bura- hanı altında yaz mevsimi nebatlardır. Fakat ıoğuk de-
' dad1r.. dolayısiyle kapamış olduğu- recesi sıfmn altında 12 de-
~ '1t '-rıe ıity?-Pariı büyiik bir ıehir midir? muz (merkez lokanta ve bi- receden aşağı düşerse o za-

•er1 larıe asad very old-Evet o, çok büyük rahanesi) ni geçen Cuma man kışa dayanabilen tek 
-. k k' b' h' d' günüaden itibaren yeni ter- bir çiçek kalır ki o da her-'\"-t.. ve ço es 1 11 şe ır ır. tibat ve tezyinat ile çtığı-

11 portı are cloaed all the winter-Ruıyanın mızı muhterem müşterileri- esi menekşedir. 
' bazı limanları kış kapalıdır.. mize bildiririz. -------1--k 

•f fbe charcb are opea in summer-Kiliıenin ıçecek ve yiyecek mad- ŞI 
' kapıları yazın açıktır.. delerdeki temizlik ve ucuz- b lr Memleket ha.tııneıl 

••l 'ı carriage iıe at tbe railway-atıtion- Geııe· Juk gelenleri aon derece Rontken müteba11ııı 
ti. d kt' Rootken • Elektrik tcdaYlal ~, ralin arahtası şimendifer istasyonundadır. . memnun e ece ır. F•pılır. Udnd ae1ıu Sokak 
il ••y paper-millı in thiı atreef-Bu sokakta çok 12-12 'H ır VON ~~lS 
~. kigıt fabrikası var mıdn? : T s· Telefon : 
l •re 110 pıper· millı-Hayır orada kiğıt fabri- : ayyare neması 36- 46 : 
' \ kaıı yoktur.. ıeu hafta 2 büyük proğr m birden Deaıuıa Dur binin yerini: 

' Week'ı holiday - Bir hafta bayram tatilimiz : alan küçük inema yıldızı G L O R 1 A J E AN 'ın ı 
' it vardır.. ı ilk temsil ettiği Musiki Spor Neş'e Filmi : 

' lra11way near our lıouse - Tramvay evimize : 1 A J K lngilizce sözlü Pola : 
~' d yakındır : • ÇI m&IDIŞ O CBNegrinin yarattığı ı 

Oor. Slıut the window-Kapıyı kadayınız, pen- :2 M d Alm nca sözlü ilaveten: : 
t~, cereyi kapayınız ı - a am ov YModcrn pehlivanlık : 

Offtc:e at aiae o'clock-Daireyi ıaat dokuzda 1Matineler: Mm. Bov11i:2·5·8.15 - A.konca 3.30· 6,30 -9.45 ı 
ı Cumuteii:.PaZir ıünleri 12.30 da A. konca ·ile bıılar ı 

açınız 

münü icra etti. lritiı ırmata 
dondu, kaha bir buz taba· 
kasile örtüldü, üzerinden ko
laylıkla ordu geçmeğe bat· 
ladı. Başta Cenıiz oldafa 
halde bütiin humaalar Soba· 
tıyın bu tedbirine hayraa 
oldular. 

Cebe Sem"'rkanll yolm:\lf 
tuttu, bir çok taburlar, kale
ler üıerine ıaldırdılar •e 
onları bareketıiz bırakmaia 
memu edildiler. Aııl Ce•ıiz 
hın ordasu Sobutayla bir· 
likte Otrar öıaündea nehri 
geçerek Kızılkum girdiler. 
Zertua ve Nur şehlrleıiai 
muhasara ettiler, bu iki ı•· 
bir halin bili mukavemet 
teslim bayrağını çektikleri 
için Cengiz tarafından pek 
çok iltifat gördüler. 

Ondan sonra Buhara üze· 
rine hareket edildi. 616 hic
ri tarihinde burası çevrildi. 
Sultan Mehmet bunu duyua
ca pe büyük telişe difmlf 
ve tirtir titremeğe bıılamıı· 
tı. Çünkü Buhara, Harıem 
ıebriuin irtibatını diğer vill· 
yetlerle kesiyordu. 
Sultan Mehmet kaçarken 
peşine Sobutay oe ••he 
takıldı. Bulıara lıalkı 
bafları açık ıaf halinde 
Cengizin önüne 6f![diler 

ve teılim olduklarını 
bildirdiler! .... 

Sulan Mehmet acele vuir• 
lerini ve kumandaalarım top• 
ladı, uzun bir meıverettea 
sonra şu karar verildi: 

Sultanın Gazneye gitmui 
ve orada atabeyleri topla· 
ması 9 e Horasanda maka· 
vemet geçmesi uygun olaca· 
ğt Heri ıürüldü. 

O gece hemen yola çıkal
dı, Sultan Mehmet o kadar 
korkmuşta ki yolda karıulaa 
bir orman gö11e hemen "itte 
Cengizia ve Sobatayıa kaY
vetleri, geri dönelim!" diye 
bağmyordu. 

Başındakiler bu adamın 
evhamına ve kokaklığıaa 
içlerindeo gülüyorlar ve ken
disini ikna ederek ileri 16- ] 
türğe zorluyorlardı. bir müd
det daha ğittikten ıolU'& ta· 
fak sikmeğe bııladı, ıaltaa 

- 9e•amı YU -
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- Başt rafı 1 inci sahifede - ~ 

mermi ve bombııleriyle geç anlay&n Sovyet kuman- ~~~~~~~~~.:..::.llllİİİİİİİl.ii~~~~iii.iii~~--iiiiiiitiiililiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiii~~~....,. ıha ve kalaı>lorı d esir danları ordularına aleJ·ceJe lii 1 
mek usulür.ü u talıkla tat- ricat emri vermişlerdir. Fa- Sovgetıere Göre ıtalganıara Göre lngillzlıre G rı 
ık etmişler ve her def asııı· kat bunl rı kendilerini takip ı-
k muvaff•k olmu•lardır. d d b'f d Roma (a.a) _ Şı'marı Af- Lonra (a.a) - Ro1t•' LI.. ... e en ağ piy d tümenleti· -Başt.,afı 1 nci sa ı e e - olt•.-
Bugünn de Almanların hü- mizin elinden kurtulamamıı- Sovyetler birliğine, hem in· rikada düım•n kuvvetleri janıının Kahiredekl 111 

ım ettikleri mühim mevki- J d K l B J 1 h d A 'k Tobruk bo"Jgesinı'n bı'r kıs· ri bildiriyor· . ......1 ar ır. uvvet erimiz o şe- gi tereye, em e merı aya · ffP' 
rde Sovyet Ruayanın bir vikleri yeni muharebeler karşı vaziyet almış bulun· mında mevzilerimize taarruz Tobrak'un kumla çe 1' 
iloaa yakın askeri muha· vermeğe zorlamıılardır. Tank- duğu için harbı kazanamı- etmiıtir. üzerinde Almanlarla po ı.ı· 
ra altına hnmış bulun- farımız sahile doğru ilerliye- yacağına Sovyet bükümeti Düıman hareketleri püı· yablar çok iyi dötltlY:.1' 
aktadır. k 8 1 k h 1 k .d. ku"rtu .. lmu"ı ve kendı'ıı·ne ka· Bunlardan bir çoiu Po J. re o ıevi lerin ricat at· tamamiy e anı ır.,, k • 
Ric'at halinde bulunan tını kat'i ol rak kesmiş· Alm11n hedefi nedir? yıplar verdirilmiştir. Tobruk muharebesine de iıtira 
m~çeuko ordularının Mos· lerdir. "Her iki taraf gece ve ve Mersamatruhtaki askeri miı askerlerdir. 
•va etrafında yeni bir mü- Bcrlin, (a.a) - Königs· gür.düz devam eden muba- . hedefler ağır bombalarla . Habefi.tanda 
,f aa hattı tutması mana· k b b ı d" b" t1"" bergte açılan 29 uncu doğu rebeye muazzam Alman uv• om a anmış, uşmana u- Doğu Afrikada kut•• ; 
• değildir.; fuarı münasebetiyle Alman retlerin• Moıkovaya vormak yük h11ar verdirilmiıtir. Bil· miz büy&k bir d&ıma• ı;. 
Almanlar zapteıtikleri yer- devlet reiıi fuar komiteıine değil, Sovyet kıtaluını imha tün bu barekittaa tayyare- klllli ile kırtılıımııtır. ~ 
ri ele geçirmek için yalnız gönderdiği bir meHjda Al- etmek e~ri verildiğini bildir· !erimiz salimen üslerine dön· maa muharebe meyd• .. 
~ır top ve tank deg· iJ, ay- k · · k h 1 - · b tl · b mu" lerdı' man as erının a raman ıgı mış ve u ıure e yenı a- ş r. ' ölüler bırakmııtır. 
zamanda yüz metre kadar · d d - d k 1 k•tı h · ti' bı'r ha·.. lngiz hücumları il• ,r sayeıın e ogu a azanı an re a n e emmıye ı · Kahire (a.a) _ loıi L ... , 

ıriye alev saçan makineler zaferlerle temin edilen yeni dise ile neticeleneceği bak· lagilizler Derne üa:eriae ta ıuk umumi karart•..,..-
~ kullanmışlardır. vaziyetin 29 uncu doiu fua- kında Hitlerin övünerek ıöy- hava akınında bir miktar 
Bugün ise basıl olan maa- rına muazzam işletme saba · lediği sözleri tekzip etmiı- bomba atmışlardır.Birkaç ev tebliii: ff~ 
?a, Şmrk cephesinin parça- lan açtığını bildirmiş ve tir. Alman kuvvetlerinin be· hasara uğramıştır. Libyada bir ıece ' /> 
ıdığı ve Sovyctler birliği yapılan gayretlerin muvaffak defi Moskovanın zaptı dcgil Difi bataryaları iki tayya· hırpalaDmalarıaa r•t••.:,, 
dularıaın çok tehlikeli gün- olmaıını temenni eylemiştir. ise, Almanlar ne gibi bir reyi ateıler içinde düıilrm&ı· maa tankları 1iae 1o • 
r yaşamakta olduğunu göı- Berlin, (a.a) _ D. N. B. makHtla 0 kadar çok kan terdir. yaklaımıılardır. dl#~ 
rmektedir. ajansına göre: Ruslar Met- dökerek bu ilerlemeğe b.ıeb- Diğer iki tayyare Alman Müdafaa çenemiıl• iıf 

• * • repol hatlarına çekilerek büs etmişlerdir?.,, avcıları tarafından düıürül· da bir dinlenme poıt•; pi 
rylnl. •sır) da haftalık Dontez havıasında .~yeni ha- Makarebeler ciddetle de· müştür. h&cu na uğramııtır. 8'tlf fi 

il bir askeri ic· Y 1 'k· · · ~ d- il ... zırh \: yapıyorlar. Buraya vam ediyor. Düımana ağır 1 1 ıncı teşrıa.ae uıman yan subayı e1ir ed ... ıl yapan general H. Emir ı · R d V'tt · • tit• 
Kafkasyanın güzide birlik· zayiat verdirilmiıtir. tayyare erı agıa a 1 orıa maagası imha edilaı•I ...ı"' 

·gilet; Sovyet askeri kuv- 1 . . - d d'I S t H ti . . Al üzerine bir çok bomb•lar at· ,J•ff',-
ıtlerini kuıkulandırmamak eruu gon er ı er. ovye - ava Kuvve er1mız man 1 d Diğer bölıelerde ~~· 

lerin 9 ve 18 nci ordularını askeri yüklü ~ 100 kamyonla mıı ar ır. mu"sıdemeleri kaydedildi"" ın tarihte emsali görülme- e· k v 

teıkil ettiler. Fakat ·~piyade 150 at arabasını tahrip e.t· ır aç ev ı11ara ugramıı iş bir çok bnırlıklarını giz- b lkt 4 1 d 
ve dag· ve avcı lntalarımız mi•lerdir. ve a an yara ı var ar. ren ve bazı zaferler ve ile· ... Ak J • J 

Sovyet mevzilerine kadar MURMANSK BÖLGESiNE aenızae hareketler hakkında teb· Akd d b. k 
girdiler. M k "" eniz e ır vapur a· ~ler ncıretmemeği muvafık Moskova (a.a) - urmans filesine refakat eden torpi· 

ılan Almanlar Sovyet or~ --•-- bölgesinde harekette bulu· tolarimiz 3 dDıman tayyaresi 
ılarını bütün cephelerde Kudüs mu··ııu·· - nan lagiliz •• Sovyet avcı-
•ğlfıp ve tazyik ettiklerini iarı ıon 3 hafta zarfında 29 
a onlardan milyonl rca eair SÜ nerede? Alman tayyaresi tahrip e:t-
dıklarını izah ettikten ıon- mişlerdir. 
l ıu mntaleada bulunuyor: Tahran ( a.a ) - Irak ve UZAK ŞiMALDE 
Sovyet ric' ti Oratlara ka- Irandaki Japon tebası olarak 

11 devam ederse Kaf kıs ya 49 kiıi erkek, kadın ve ço-
' Volgadan itibaren orta cuk Tahrandan ayrılmıştır. 
syada bulunan hDlk Rus jıponyaya gidecek elçilik 
eyhtarı olduklarından bun- memurları Tahranda kalmıı· 
rıa Ruslara asker vermele- tır. Tahrandan yolunu bula-
beklenemez. rak gizlice. kıçıo Kudüı 

---o---
r unanis anda 
açlık kalmadı 
Atina, (a.a.) - Yunan ia

e nazırı beyanatında, ek
ek dağıhlmaaın muvakka· 
ın mani olan nakliyat zor
ıklarıaın kaldırıldığını bil
Jrmiştir. 

Bugün Atina ve Pirede 
ımek dağıtılmıştır. 

----o--

müftüsünün Ef2'aniatanda dost
ları meyanında olduğu öğre
nılmiştir. 

---o---. 
Yeni gemiler 

Nevyork ( A.A) - Ame· 
rilıan seyrü ıefer bürosv -1 
İlkteşrin · 941 tarihinde Bir
leşik Amerika tersanelerinde 
top yekün beş milyoc 794.000 
tonilito4ık 1011 geminin ya· 
pılmaktı olduğunu dildirmiş 
tir. 

Uzak şimalde behriyeye 
menıup tayyarelea geçenler· 
2 Alman nakliye gemisini, 
1 iaşe deposunu, 3 tıyyare· 
ye karşı koyma bıtaryaıını 

tıbrip etmiı ve 1 düşman 
notörlü kolnnu da imha ey
lemiıttr. 

--::::::-.:..... 

Altınlar dava
sını Belçika 
kazanmıştır · 
Londra (a.a) - Hür Bel

çikanna Fransa bankasına 

yatırdığı altıDlar hakkında 

hine Novyorkta açılan dava
yı ikinci defa oluak yine 
belçina kazanmııtır. 

~mira) Darlan 
Pariste zmir vilayetinden: 

düıürmüılerdir. Bu tayyara· 
ler m&rettebatından bir kıs· 

l 
mı esir edilmiş bir kıımı öl

. müttür. 

1 çe.;b;~i;ar-
mak gayreti 

Berlin (a.a) - Mayazma 
civarında çenberde bulunan 
Sovyet kıtaları çenberi yar
mak için dün akıım yaptık-
lan gayretler Alman muka· 
bil taarruz ile akim kalmıı· 
hr. 

-----
Yalan değil 

yanlış 
Tokya (a.a) - Soa anlaş· 

maya göre 3 Japon gemisi
nin Amerikan tebaıını alma-
ğa gideceği haberi doğru 

değildlr. Gerçi 3 gemiıi tah· 
ıia edilmis ise de bunlar nor
mal posta vazifeyi görecek· 
tir. 

---o----

---o-- f 
Sovyet as,_,ı 

talimde 
Mosko•ı ( A~A ) - ~ 

du için ihtiyat ııoı ~ 
Jli•D halinde talim •• Jt 
yesi şimdi Sovyetler ~-t 
nia her tarafıada al111•f.,,ı~ 
müıtür. Moıko•ada f• f',t" 
larda olsun liborat0,cb_!' 
olsua binlerce erkek ~i,ıdlt' 
ri askerlik tali~io• t it, 
Bu talimler içia l&ıa-19'•~ 
pek çok el bomb•••dıi~ 
ve diğer malzeme fa 
yopılmıktıdır. ~ 

., • b• .. ~ i zmır ya ,.,,, 
!Askerlik il f 

!besinden~ ~ f 
ı Fili hizmetleri•• >'d,,11' 1 
ı terhisleri nüfan clJ .~" I 
ı rina yazılı olmayıp .~ 1 
ı ellerinde terhiı •-:;~ 1 
ı bulunanların terbi. il'-"ıı S 
ı cüzdanlarına ıeçil' t~ S 
ı için bu kabil eratı• ,, S 
ı vesikaıı sureti •• .,,, S 

Vişi (a.a) - Fran11z baş 
ekil muı.vini amiral Darlan 
Da Pariıe gitmiştir. 

Pasıf korunma ekibine mahsus masa ve duvar saatları 
alınacaktır. Bu saafler tanınmış firmaların m•rkaıını taşı
yacaktır. Talip ol&nların viliyet seferberlik müdüriyetine 
aıüraca tlerl ilia olunur. 101 

ı cüzdanları ile t0 1 
Tayyare ı müracaatları. ~s 

du .. ~ıu·· . ı .*. tı· "•" ,d.s 
't: ı Yüksek ehliye 1 Jtıf' . S 

Dikkat! lzmir viliyetioden: Berlin (a.ı) - Sovyet cep• :mele tıbi m&k•·~~. ~I 
Aıanıör r sirıeması iliaınıa Pasif korunma ekipleri için portatif sıhhiye çaatHı ve besinde ilkteıriaia 12 inci ı rumlarınıD te• ı "' s 

11buliye fiatleri 15-25 kuru, hasta sedyesi alınacaktır.Talip olanlar şartnamesini görmek gününe bağlıyan gecede 101 ı 20/10/941 gla&o•tl~ 
•cağına 15-20 kuruş ol- -ee mufa11al tafsilat almak için vilayet seferberlik müdürlü- Sovyet tayyaresi düıürül- ı şubemize mir~ 

~u-ıt_u_r. __ D_ü_z_e_ıt-ilı-'r_. ______ ~~ğ-ü_a_e~m-il_r_•_c•_a_t_ıa_r_•_i_la_a~o-lu_n_u_r_. __ ~~~-----------------m-u_ş_tü_r_. __ ~--~--~--~~~~~~-----~ 
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