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· , tadyo':ha
tinin manası 
~ M:~:;:;JOIUDUQ 
~I 't•iıya naklettiği

t haberi Sovyet Rus-
ıtt,1111ittdilderini ciddi 

, d&ıGnmeie, faaliyete 
'lal .. 'h 're, hetta telit ve 
,{;. dtiı&rmej'e kifi 

~ t ''• ••nıyoruı. 
'4,~dyo haberi ıudar: 
t~11 '' (a.a)- Moıkova• 

rece 1•rıııadaa 
· ~i, lllQlara bildirmiıtir: 

''•ın '•b· • etrafıad• durum 
rı 111ldlr. Almanlar ayrı 
['t),~talatelif noktalarda 

~, laaldafaalaraaı yar
d Savyet kavYetlerlnia 

,~~ltrı mevzilerde köp
t •ra teıiı etmiılerdir. 
~ 1t•I tak,iye lntalara 
tt dır. Almanlar ileri 

, 1•rinl inkiıaf ettir· 

MÜN 

B. Ceodet Kerim lncedayı 

latanbut, (Aaadolu)- Mü· 
nakallt Vekili Cevdet Ke
rim lncedayı (Anadolu) mu· 
babirine yıpbğı beyanatında 
eıc&mle ıunlan tebarilz et
tirmiıtir: 

"- Patyon Svilengrad hat
tı liltündeki Meriç ve Arda 
köprülerinin inıaaı için ma· 

T 
hallinde baıırl;klar b şla
mıştır. lkiııcib "nun ıonuncl 
köprüler geçid verecektir. 

lskenderun limırnınd tal.
mil Ye t bliye kısbiliyetinia 
rtmaaı için 1 ıım gelen ı .. 

lıabat yapılmıotu. 
Haliç işletme işleri t rifc. 

sinde de tenzilat, vapurlar· 
da ve umu:ni tamir t y pıl
mışhr. 

hıgilizlere ipuiı oluaon 
vagon ve lokomotifleY gel· 
meğe ve ı.telyclerimiz de 
kuıul rak hizmete ıevkedi!
mektedirler. Vilayet ve k • 
zı merkezlerimi2in en iyi 
otomatik telef o ol lesi ~ t 
nahiye merkezlerine kadür 
kaaabalarımııda post ve 
telgr f ve tel fon fDbeleri· 
uin tesisi ilk plandadır. Dev· 
ld demiryolluı memur ve 
ifçilerinin terfi ve terfihi 
iyi uıullere b ğl nıt•ııtar. 

~ ôı ı:. , NettlJ&l 
'tlİri ve Bat 
Muh rriri 

SIRRl S~NLl 
Senelik 1.5 lira 
~ Aylık 4 ,, 
5A YISI (100) PA 

VAZIYET 

(Raduo) g zetc inden: mıı olduğuna kabul etmek 
·~Viy•zma · ve lfiıımdır. 

Briy naki doğu cephe iade- Tehlikenin bu kadar bi-
l f;lluharcbeler şiddetini büs- yük olmc ına r ğmen koml-

~ bütün rtırmış ve Alm ola r serler şimdiye kadar Moıko· 
M'>skov y 80- 100 kilomet- voyı te rketmcmişlerdir. 
, _ y ld eşmış'ı rdır. Bu hale göre Almanlar 

r 
· Bu h bere fo nm k ic' p Moskova meyd n mubarehe· 

t derse Sovyctleria Moskova- ıııini kannmıı demektir. Nl· 
ntn müd fa u içi o 130 ki- tekim Sovyetler de buna 
lometre b bım:da y ptakları zımni bir surette kabul et• 
müd f a h ttının da y nl- ı-Deaamı 4 üncci •alailctle-____ __;~----~~--------

u-
zzam 
e or 

Almanların bir 
hezimeti 

Moskou , r.(a.a) - Roy• 
terin bildirdiğine ıöre ıf Al· 
mani r ciddi bir mailubiyete 
uiramııtır. SovyetlerİD arka• 
ıuıdan çenberliie çalııırkea 
Rnslar bir arka ıaldırmuı 
y pmı:ı çenberdea ıarfıaaur 
etmiılerdir. · 

--tm- -
'-hıııyorlar. Muba· 

.t. l•c ı&ndilı devam 
~. . 

•• ojaltul•~ top 
Son D· ika 11talya v• 

gı 

V•şiagto (•. ) - Dünkü 
ga:ıeteci[er toplantııı eso • 
sınd Reisicumhur Bay Ruz
velt ödünç verme ve ir ia· 
ma h nunu mucibioce 7 mil-

.. yauhk t bsisatıa bikkuv b r

candığı ve 5 milyar 585 mil
yon dolt rhk yeni t bsis tt n 

eni şekilde 
ölüm 

"••aalk ıarette lıle· 
~ t•dir •• 
~'I• ıeçl~ditlmiı bu 

lllaaa11 da, biraı de· 
liıce ıandaa ibaret 

~-
~~ ..... r. evveli ke•di 

" ·•tiaaıze kendi haıır· 
'tıa • 

. 1ı , 1•• Ye ıonra da mit· "l\t. 
\ b 111liıla biiytlk vaidle· 
'ı,~16k yardımlaraoa ı&
d' •11 b6ytik, ea yırtıcı 'd llllt11ıa taarruıu kar· 

'~~ l••pıımaia, boğaz 
'h~' lcarar Yerdik fe el-
t~t, ~11111•kta Ye boinl•ı-
1~ dtvam ediyoruz. Bu 
~ d~' lcorkanç milc•dele· 

Ilı, QaaQa miidhiı ıayrat 
\ ,~ ıaa,lcle beraber biıim 

ı, L 1 • " 1 qıya e ııgmaz, ne er 
.ı ~'Jbettiiimiıi ve bu 
ll't 

'lt l•rfıada da tam ma-

~ ,, .:•ıırlaaabilmek için 
~U 1 lerimize ne büyOk 
• ~ •; lc•ıaadudığımızı her 

t ~,:.~Yca takdir edebilir. 
ı ... 1 •ttn bu Ruı tebli· 
.. 1 • 

L~ e~Çltade bu manıyı ıez-
~' llı6aılcna deiildir. O 
.. '•i~,~Qılar IDgillere ve A
''tdııaıı •Q pek mllıtacel 

~lir. '' bekliyorlar, de· 

~ SIRRI SANLI 

"-erika zabit
l~ri tard 

• 0ltınuyor 
~ 'loQ'd 
'"- t''• l(e.a) - Royter 

\ ld t 0•daa .. veriyor: T ey· 

'~ :ra l••erala kadar bir 
~ ~~ı"~1lar azledılmiıtir. 
ı.,:4'-ı de IDıaevrelerdelıöı
~ la~ti tlaliyetıiıliadir. Ban· 
~ ta.ı lllleri ye 1&J1m be· 

U defiJclir. 

Bolşevikler 
yakıp yık yor __ .. __ 

Bertin (a.a) - D. N. 8. a 
jenaıaın verdiği bir habere 
g6re Bolt~vıkler Viyazm• 
I ' hrini tahliye ederken yak
mıı ıardır. Kirıir yapıları 
bombalarla yıkmıılardır. Bu 
yuıden bir çok çoluk çocn· 
ju11 kuıban gitmeıini mucip 
olaıuılardır. Ab~ap evler kö· 
mür halindedir. Bir çok yeı -
lere 1&atlı bombalar kara 
mayoleri Loyduklan içio bal 
kıD telefine sebep olmuşlar· 
dır. Ba manilerin bir çoğa 
iatihkim ukerlerimiz taıa· 
fından toplanmı~tır. 

-mll--

Alman tayya 
relerinın 
tahr·batı 

Berlin (11.a) - 13 ilk teş
rin giioü hava kuvvetlerimiz 
şark cephuinin mcr ez k11- , 
mında 16 dcmiryolu istasyo
nuna tiddetli akınl rı yapıl
mış, iıta1yonıar kısmen tab. 
rip edilmiıtir. 

4 tren 8 lokomotif yakıl-
mıı 19 tren hasara uğr1tıl
mııt1r. 300 den fala kamyon 
tahrip veya has ra uğratıl
mış, bomba is bet eden bir 
So,yef ınühimmat deposu 
berhava edilmiıtir. 

~-o---

Yeni idamlar 
Berlin (a.a) - D. N. B. a . 

janıı Pariste Borno harp di
Yanı yeniden 6 kişiyi idama 
mahkflm etmiıtir. Bu hükiim 
bu ayıa 14 flnde infaz olan· 
mQfltJr. 

Roma, ( . • ) - Düımonlu 
yeoid o Tobrukt ysphğı bir 
hücum kuvvetlerimiz b.ra
fu:ıdao püsls 6rtiilmüştür. 

Tanl la y pılan diğer bir 
alnaı Alm D zublı kavvet· 
lt~~İDin yardımı ile netice.iz 
bır ılmııt.r. Buk • Buk ve 
Soltum b61gelerinde yapıl n 
bir hava muharebesinde Al· 
man avcı t yyare1eri 5 lngi
liz t yyaresini düıürmüştür. 

logiliz donanması Derne· 
yi yeDiden boaıb lanuşhr. 

Bing ıiyc yapılan bir bava 
akınında ablan bt>mbalar de
nize dü,müıtür. 

Torpil t yyarehrimiz ta
rafından görül~o bir düşman 
gemi kefıleaioe bücu::n edil
miı, düşman gemilerinin ,id· 
detli ateşine rağmen 1 kru
vazör ve 1000 tonluk ir ge
miye isabetler kaydedilmiş· 
tir. r~ruvazörüa yana battı
ğı görülmüştür. 

M1tltaya alçaktan hücum 
eden tayyarelerimiz tayyıue 
meydaolarında yerd 3 ln
gilız tayyuesici tahrip, di 
ğerler ini ha1Sra uğratmıştır. 
Bütün bu barek~ttGn yalnız 
1 tayyı:ıremiz h sara uğrıya• 
r k ü11üne gelmiştir. Mfiret· 
tebetı ğ ve aalimdir. 

--
Pravda n bi 

Moıkova (•. ) - Pravda 
ıazetesi yazıyor: 

Anlaşılıyor ki Alm ol r 
Viyazma cephe inde bir ham
le yapmak iıtemişler. Alm n
ların bücuml n hücumları y • 
vaşladığın bük6m edilebilir, 
kvvetlerimiz terkettikleri her 
karış toprak için düşm na 
çok ağar zayiat verdirmel= · 
tıdir. 

2_tfiy t b ol l!dığnıı bildir-[ 
miştir. 

--Yai~7; Eyliıl 1941 yı için· 
de 2 mily r dol rhk bir ı r-
fiyat ydedilmiştir. 

Rusyaya ic r ve i re ka-
Düiüı -mucibince - malzeme 

Moıkov (a.a) - Sovyet• 
ler Oreldeki yeni mevzile
rine geçmişlerdir. Topolidı• 
gelen bir ~ telgrafa ı&re ba
rad cephe hücuma•• ma
v.dfak olamayan Almaalar 
ceo btan hücuma baılamıı· 
l rdır. 

gönd-;rliip - gönderilmediği Kadın sı·yasetı·ı 
lfilb kkındıkisuaıe:-butiu bil·"' 
medıği bu huıu ta cen p 
•erebilmek için Mister Ha-'"' · 
rim n ile görüşmesi icı p 
ettiğini bildirmjştir. 

Rusların Amerikadan mü· 
beyaa ettikleri malzemeyi 
lhola ö:leyip ödemediğini6 

soran g .zetecilere "Rusya 
kısmen altınla kısmen maa
gôaez ve harp im libna yn-

' r1yau:bam maddelerle mü
bıy tııu ödediğini ıöyle

miıtir. 

--o-----
o ov 
arı D 

d ğ 
Moskov ,( .a) - Rus res· 

mi sözcüıü bay ~Lozovıky 
dün gazetecileri top1 nhaınd 
ezcümle ~demiştir ki: 

Almanların Moıkovayı ala
mıy c klarını bili ·oruz. Bun 
hiçbir z:mman mdvaffak ol • 
ınıy cakl rdır. 

Alm ular t yyarcleri ile 
h v d üstünlüğü lde ede
mcmemişleıdir. 

En büyük mis l y lnız bir 
günde 122 Almau t yy reai 
düşürmüş olm mn:dn._ 
Moıkov dahi k dın ve ço

cuk! rı t bliye etmem!z mü
nakalit yoll rımızın k p tıl· 
madıtına en büyük bir delil 
olarak 161terilıbilir. 

Koc ma ıapkamın (25) lirı 
tuttuğunu ıöyleyince: bir:h•J 
kızdı, lsöpürdil "Ve bajımaı 
istedi. F kat ben ona b• 
şıpka ile ıiymek- için (400 
bir de ucuz(!) kllrkl& mant 
liıım olacağını söyleyince 
ş şndı. kekeledi, ıoğok teı 
ler dökmeğe başladı. 

Bunun üzerine onu ıo•lı 
mek için kendiıiae fU mlj 
deyi verdim: 

- Ahvali döıllnerek b 
ıcuc senden manto iıtemly, 

ceğim. . 
Ad mcağız bu müıde ka 

şıııda apk kavgaıını uaa 
tu ve beni iki yaa•tımı 
6pt ı .. 



fıih .... G;;;K;:j :~ -~Ş!!!!!e!!!.!h!!i!!!!r!!!!!!!!'H!!!a!!b!!!!e!'!!!r!!I !!!e!!r!!i~!! -!! 
i zın Ha tası i ~r ~iiiiimiım+m,.m&1<iii· , ;;;aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiimii• 
.......... 3 .......... e· b kk 1 2T ' Y;;;:~;;~ire ~-;,,:::::;; ır a a tev- ramvay ara· 
Genç" kız artıf nışanlı- kif _ e~~ldi bas~~ldı 
sını sevmıuor mugdu? •• 

Arkadııı Ne jla lı'enç kızı 
Tarıka tanııbrınca Nc•inin 
eaki hiıleri Tarık iımini:ıı 
etrafında başbışa veriyor 
sanki.. Genç hokaklunan 
DZU!J boya feDİf omuzl rt 9e 

ı ba omuzlar üzerinde taııdı· 
it ıiyah dala-ah 11çlı başı 
'iri licivert gözleri genç lnzı 
ideta büy61emişti. Nevin yal· 
nız Yarıkla d naeltiği daki
ka o rBnin zeyJ&:ini içmiş ve 
yalnız yaıemin kokulu baıı· 

ı 111 Tat1kın göiıfine dayadı
- iı zaman yaıadığıaıa farkı
' aa varmıı hiHediyordu. 

-Baıı ateı gibi-yanıyor: Bu 
aahala lruruyaa dudaklanııu 

1 dilinin uc:a ile ı•latıyor, kal· 
biaden gele• bir ıea ciğer -
lerini kazıyarak ' ağzından 
fırlıyor: Tarık .• 

ı Genç kız cama dayalı da
ran başını çekiyor, reriye 
doiru kardeşinin kendiıine 
;azattıiı yasemin tutamını 
ı'alıyor, beyaz elinin içine ıoiı
•• ona ti ruhuna sindirirce
ttiae kokluyor .• 
1 Arkadaıları ona bu çiçeii 
aeden bu kadar çok ıevdi
ii•I ıordaklarında şu ceya
bı Yeriyor: 
. Y Hemiaden baıka her çi · 
,;ek benim için dilsi% ve ka
~ bir 26zellik taıır. Y aae-
11ia bana temiz bir •ıkı le· 
~eıiz bir ıe•glyi, taze iken 
eni, kuruyunca geçen ıatı
~plarımı okutuyor. Onu ku
akladığım ıaman vilcudu
ıun tatlı bil' ürperişle aar
ıldığını, bazaa yandığını, 
zan serinlediğini hi11edi-

oram, diyor .. 
* ... . 

Kapının sert açılması Ne-
ni &rkiitilyoı, ideta anne· 
her nmanki ıefkatli ba
ıını hiddete boyamıı genç 
zıa y~ına yakl•şıyor ve : 
1- Nevin diyor, beni din
\. Ben her ıeyi öğrrendim 
bk. Bugün yirmi yaıını 
Hrmit · bulunuyorsun.. Her 
'reketinia iyi veya fena 
fağunu ~idrik ~ede bilinin. 
knibe ne için bo kaba da-

do ğrasu adi ve namuslu 
aile kızına yakıımıyacak 

~da ki hareketi yaptın kı · 
ı?. 

;e11ç kız kendisini upte
niyor şimdi, hıuçkırarak 
lyor. 
Sedia hanımın annelik 
ıiıi ve ıefkati beliriyor, 
ıkete geliyor damarların· 

r Suı yavrum diycr, ca· 
tine vereceğim kabııba
J,abana da bıbıetmeli 

Htılya ban ıöylerken 
ordu Nevin . 
mihe aı•khıp ta rö11-

lkiçeşoıeJik ~ddesinde 
Mehmet oj'lu Tebmiı Sllley· 
man, hüıı iimetçe tayin edi· 
leb 268 kurut fiat üzerinden 
halka satılmak tlzere keadi
ıiae verilen kahvelerden bir 
kilosunu Kimil adıada biri
ıioe kiloıuna 350 kuruştan 
ıatmıı ve zabıtaca yapılan 

t.ıraasut esnasında 15 kilo 
kahveyi çuval içine koyarak 
Kimilia ewine götiirtirker. 
yakalanmışbr. Dün mahke
meye verilen Süleyman te•
kif edilmiıtir. ---
Karı koca 

muhakemesi 
Göıtepe tramvay cadde

sinde kar111 Fevziye Meriçi 

kııkançhk yüzlinden~ öldiU
mek kaıdiyle bir çok yerle-

rind~n ajır surette yarala
yan lbrabim Meriçia muha-

kemesi de ayni şekilde aon 
ıafhaya gelmiıtir. Ayın oa 
yedinci günü mftddeiumumi 

tarafıodaa bu mazaun hak
kında da iddiada bulunacak· 
tır. 

Marti gazino
su yakında 

açılıyor __ .. __ 
Asri sinema karşıııuda 

lzmirlileria pek iyi tanıdıiı 
Yuıuf Kaozuk idareaibdeki 

Marti gazinosunun pek yakında 
açılac•gı haber alıamııhr her 

türlü aıbhi ve fenni şeraiti 

haiz bu gazino lzmiria nü· 
ruunelik bir ı gaziııosudur 

halkımıza şimdiden tavaiye 
ederiz. 

dermiyormuııun Hhk •. 

8. Bedia aklına gelen na· 
ıibatli ıözleri sayıp dölıer
kea genç kızın bayaldığıauı 
farkına ancak odadan kalk
mak üzere •Y•i• kalkınca 
varıyor tiz bir feryat koyu· 
veriyor. O zaman B. Mecdi 
ve bizmdçi hemen koıuyor· 
lar, ge1Jç kızı ayltlm•ğa Ne
vin kendiıine çok zor geli
yor. Yahğına yatmyorlar, 
onu hummllli bir titreme H • 

rıyor .. 

lzmir tramv!'J ıirketi atel
yesinde demirci uıtaaı 8. 
Abmedin çalıımaaı netice· 
ıinde ikiaci mevki iki ara
ba imal edilerek sefere ko
nulmuıtur. 

B .. arab&lara 114 ve ı ıs 
nummraları Yerilmiştir. Demir 
ak1amını arkad•şlarile bir
likte yapan Ahmet ustanın 
muv.ffakiyeti takdire 9ayan· 
dır. 

_....._ .. __ 
iktisadi 
Haberler 
Perakende erzak fiatleri

"in soa aylarda tabii bir 
aeyir takip etmiı olmesıoa 
,.iı:nen toptan etya fıatleri 
m• b.uı bir yftlraetme tema· 
y&Jü ıöstermiıtir. 

1940 senesi aihıyetindelri 
fiatler ile haziran ayı ıonun
daki fiatleria mokayeteıin· 
den bu yükselmelerin fasal· 
ye, nohut, patateı, pirioç ve 
şeker gilli erzak fiatlerinde 
y6zde 9 • 26, peynir fiatle
rinde yüzde 25 - 35, kepek 
fiatlerindc yüsde 54, soıam 
Ye keten tohumu fiatlerinde 

yüzde 65, kuru deri fiatle
rinde yftzde 40 - 107, yiin 
ipliii ve yünli mensucat fi -
atierinde de yüzde Jllıde 10 
yiizdc 30 u bulduia gör61-
mektedir. 

--o--
Bina yazımı 

Bina vergiıi kaouDuua 
göre on yıllık kanuni müd-

deti dolduran An kara mer· 
kez kaza1iyle, Hatay viliye-

lİl1İD merkez, lıkeaderan ve 
Dörtyol k•zalarında, Amaa

ya vilAyetinin merkez Ye 
Merzifon kaz•larında ve Ko

caeli, Antalya, Niğde, Kır· 
ıehir ve Burdur villyetlerin
de ıencl bina yazımına baı· 

lanılmışhr. Dıha bit kaç 
viliyetimizde de bina yazımı 

yapılması etrafında incele
meler yapılmaktadır. _ .. __ 
Likler 
Toplanıyor 
22 ilktetrin tarihinde top· 

lanmaıı kararlaşhrılmıt olaa 
Futbol Lik heyetinin 20 ilk 
teırin pazutcsi günli toplı • 

(Arka•ı var) nacağı haber alınmıştır. 

: Y A R l N YFNİ SİNEMA ı 
: ELHAMRA Mevsimin 2 iuci ı 
: Türlrçe Harika11 ı 
: S 1 N E ı~ A S 1 Filmini gö terecetir. ı 

i GULMEYEN KADIN Ri~b~;:•t ! 
:Oynıyan:Greta Garbo Ayrıca: Matbu•t U.M Memleket juroalı: 1 
: HER GÜN iLK MATiNEDE UCUZ Fl \ T ı 
:Sean•lar:l-3·5 7 9da Cumarte•i - Pazar aaat 11 de baılar ı 

Yalan yere 
ıahadet --o--

Hırsızlık 
Karııyaka Şefak ıoka· 

tında Serezli seyyar hallaç· 
lı' y•pan Mebaut ojlu 340 

doğumlu Hiiıeyin Genitr•· 

yik, celep Rahmi oilu 324 
doiumlu T ahıia Paydarıa 

e•ine rirerek dört adet ç•
ket çalarak kaçmakta ikea 
görülerek yakalanmııtır. __ ..,_ 

Şişe ile 
Yaralamak 
Kemer 1143 sokakta Ali 

kızı Muammer Yeıiltaş ile 
Hasan oğlu S&leyman Özen· 

dağ bakkal Mebmedin d&k· 
kinıadan guyağı almakta
lar iken aralarında çıkan 
münakaıe sonunda şiıe ile ,. 
batından hafif ıurette yara· 
lanmıılardır. 

--o--
Sustalı çakı 

taşımak 
lkiç,ımelik merkezinde bir 

mesele i~ia karakola c:elbı
dilen Ahmet oilu Adem 

Öaaha tl&eri arandıiında 
ıu.talı biçak bulundnrduğau-

• 
dan hakkında maamele ya-
pıklıiJ. 



~~lhJ ıs 

~·· O 'llıvet mi, Yeni Ü 
ban kano 

ı ............ ........ ~ 
maz f Kah amanlar: u 

cret mi? ar --- ---- halıları asıl İ Kahramanı ___ : 
yapılır i SOBU~AY 

DOS a 
~~lt11ıbıa1 - Eıki ••hiye 
~ ltleri11dea Mehmet Ali 

, ht ••bık Dahiliye vekili 
~. t& kıya bir mektup rön-

0~ ı.t.~~~ 2500 Ura kokarmak 
._,. lıl it iddia olunmaktadır. 

~ Gtteldnia müracaatı tlze· 
~' ltrtihat ahnmıı, Mehmet 

fi' ~•tayı abrken 1akalaıı· 
~'•t' Pttılakemede buna za

b' J' 14,1 ••ikaıiyle yaphiua 
J ltt~~~lı, mOıldeiumumiJikçe 
~· 1 ~dilmiştir. 

~~ ---o--
-~ 'la ·kurbanı 
iP~ --o--

f .. ~-011 - Tlt6a İfçilerİa· 
ç~ ls l•tfik Yılmaz adında 
' >. ~11•da bir l'enç, ıemıi-
~' "'•tt'~11Ddın ~ıptıia bir av 

V ~1t1 •atmak Bıere arka· 

'~ ' aLterırkea iri HÇGI•· 

'ltf dola olan t&fek kızae• 
~ •llbıı ve o aırada yan· 

Cümburiyet Merkez B•n · 
kası bir müddet evvel mem
leketimize ıetirilirken yolda 
zıyaa uirıyan yeni Türk 
banknotlarını Almanyad bas 
ta rmaktadır. 

Bu banknotların tab'ına 
nezaret etmek üzere Cüm· 
huriyet ,Merkez bankası mü· 
meHilleriadea Reıat ve Fet · 
hi Oktan Berline Kiııderi ' 
mişlerdir. HazuJanan nümli· 
neler alikadarlarcı beienıl
miıtir. 

Yeni paraların tab'ı işi kı
sa bir zamanda ikmal olunl • 
caktır. 

.---O---

iki açıkgöz 
lzmirio Gördes kazuan

dan Şevki Cihıtaoğlu Abmtt 
Vefa Sirmeli ile aslen Buf
ıı•ristanlı H11an oğlu Remzi 
Baıa adında iki vdaadıı, 
kendilerine fiyat murakabe ' Si d, durmakta olan kar

\ ll111tafa Yılmazın g6f· koatrolö· l ıüıü v•rerek, At-
' la•bet ederek ıtır 111• pa:ıarıada dün baıı dilkkaD· 
~ 1ıral•mııtır. lardaa fatu:a idemek ve 
~ 1llıar içinde feryat et- haklarında zabıt varakası 
\lt •lan yarab / can kar· taaıim etmek iıter:r.iılerdir. 
~ otomobitiyle hemen Dükkiocılar tarıfıudaa po-
\._,lttt lautaneaine kaldı· liıe yapılan ibbar üzerine 
l~, de iri uçmalarla Ahmet Vefa tlo Remzi Bış 
~~.ıı dellls deıik olan yakalan•nk cürmümeşhut 
~ ~ocafu kurtarmak malıkemeıiııe ıe'fkedilmitler 
~•amıt Ye bir m&ddet ve yapılın mahkeme netic~-

l' -ıtaaede 61mlittür. ainde her ikiıi de ikiıer ay, 
\ ~~ilrat deYam etmekte- yirmiter g6a hıpse mahküm 
\'.. edilmiılerdir. 
~ ...........____---~~~~~~~~~~~~~~~~~~----A 

Baıon ınallizce uarıı Almanca, .. 

Jst obul - r y 
poıtıı eaicia üçüiicü l!attod 
odı.J rdao birinde y ngın 
çıkmış is de itafaycnin v k
tinde müdahale.siyle c lr~fa 
sirayetine meydan vermedea 
söndürülmüştür: 

Y Diırl?l esnasında odac a 
bulunan bir dosya dolı.ıl ı 
içiodeki evraklarl birlikle 
tamamen yaıımı,tır. 

Ateşia ne suretle çıktıj;ı 
pota idaresi ve zabıtr tan
fıudan ehemmiyetle araıtm l
maktadır. 

--::::--
Karpuz kavun 

tohumu 

---o---
Bodrum - En meıhur tü

tnıi°--bol"'ZeyÜn ·.ve 'iıefiı bııf 
J .......... ----

~yetiştiren K~aovn kadın.~- rı 
cbütünyİz -tat~_!.!~d•ğ2~1 
f çılı_t~r: Kıı!!j~ bo!_ dur~az. 
Kilim, l balı dok~ırJar. Kara: 
Q;; köylülerinin h!ps~ Jç_yet 
(fdifİ>7zÜİarda çok f ıuaııı n 7 
;e tutolın V-e "" bel~ !Almar.
y.ıd11 çok -;-evilenlMu;~hİİ;sı) 
dokurlar., ;"!A ~ l 

Mazı h lılarının b~ıhca .. 
~busÜsiyeti:~ bütün~mal~m.!-: 

sinin yerli olmaa1nda, tekil-
, lerinin .değişmemeaindedir. 

M zı'da 2·3 metre kare kc-~ 
dar seccade dokunur. Gerg:, 

~atkı i,leme bülılerini yer ti 
ly i bir karpuz veya k vau' yapağıdab fel ton~rekleriyle 

insanı bu rneyv lari yetiştir- kadınlar ~ğirirl~r. Sonları 
aıeie iıt balandırır. Şimdi mahallinde yetişen yalıt ııi 
menimidir. Beğendiiiaiz s· boyalarla ke dileri beyarlar. 
vun veya k rpuzun tohumla- Model yoktur. Gör aek ola-

rak nia den g Jen şakil 
r11.11 toplayıp saklaynıız. Za-. ·ı üzerine ezbere dokurlar.~ manında da nasıl yetiştin e-

Fark laalının ıık yeya gevceiini 11ze anlatırıru. Kavub 
şek dokunm~ ııcdadar. Ba 

ve karpuzun tohumu, çekir- sebeplen Maz'm halıları heıu 
dcklcıidir. Bu çekirderler t • sağlam olar ve hem de rengi 
voldar için çok iyi bir yem katiyen ıolmn. __ _ 

.,.olmakla beraber içlerinden fakat, moda ve rörenek 
en iri ve dolıunlaımış olan· Mazı hılılarıaın biricik ıü: 
larıaı ayırınız. zelliiini Hrsmeğ başl•mış· 

Ayrılan çekirdekler: ıu ile tır. Yeni yetişen i 11ç b&-
yıkamamahd11. Ayrılmıı ol n yanlar baiı çiçek!!ri __ yeşH 
lan bir gazete ih:criaa ıey- yapmak bevuiae kapılmış-
rekçe olarak seriaiz, gölgeli lar, bunu Jyabani boyadan 
bir yerdo 3 - 4 i.ÜD kedar becenmediklerinden (bakam 
kurom•i• bırakınız. Yediği - boya) deailen yeşil Avrupa 
diz v~ çekirdeğini aldığınız boyaları kullanmağa bışla-
karpuz ve kavunun şek lini, mışlardır. Sa boyalar çabuk 
-=linin yerini' ıulu, tatlı olup ıolduğundan Maz'ın halıla· 
olmadığını, kabuğunun rınıo güzelliğini bozmuıtar. 

~t ~ÜÇÜk muhavereler renghai, çizgilerini ayrı yrı Maa'ın bahl rıaı melezleı-
"'t •t• tL b k d ki mekteo kurtaran gene Maz-Lı · iı be doiaıı wıtb the chalk? He iı wıı ıng oıı ae ir iğı a yazıp sa ayırıız. 

i"tlı~oard-Teb~şirle ne yapıyor?-Siy•h tahtaya yazıyor Kuravan tobumluı da bir hların dliıünceıi olmuı,tur. 
'il bi"' to wıite tbe word .. breakfaat-Sabah kabvaltııı teneke kutuya koyup çokme· Türk köylüsünün ötedenberi 
~ kelimeıiai yazmaaıaı ona söyleyiniz r-. ize yerleştiriniz. bir çömlek bankası vardır. 

' blve dinner at two o'clock every day-Her ıfin öğ- Köylü artırdığı parayı karı· 
~ 1 le yemeğini aaat ikide yiyoruz Dr • f (cık sıaıa boynuna albn yapar, 
.. ,' 

1 tbe aenant to lıy tbe cloth and ıerve dinner; 1 •m Y sıkılınca bozdurur barcHdı. 
Y t · vmlr Memleket basıtane1I 

) bQnıry-Hiımetçiye sofra beıini •ermesini ve yeme- ontkcn milt~hat; .. 11 Kuaavalılar fazla paralarıDı 
1 ği hazırlamaıını söyleyiniz Roatkec n ElclJtri tedulııl halıya verirler, ııkıltnca çıka· 

' 111 Very tbiraty; ıive me a glaaa of water- Ben aaıa· ' snlır~ ~ :h~nt'~ :ı:-;.: r 5 : . : rır satarlar. 
1 \r dım, ban• bir bardak •D veriniz. -1-~_;,.---G--0.-.-m--0.-.-=--1 ...... -:-.---:=-----:.::.:--
~, •11t a cup of coffee-Bir fincaa kehve istiyorum zmır e 1 Başmu-
~ •• ıııe a little svrar (taırar) - Bana,~!;:~ ıeker ••· ÜrlÜğÜ den: 
\ '*•1ıta aome ~ilk-O biraz .•üt istiyo~. Kıymeti Kilo 

'l •re you doını? ( am havıng my dınner-Ne yıpı· Lira 

~ yoraunuz? - yemeğimi yiyorum.. 300 Elektrik motörü 284 37 
)OQ Jike bread, milk for breakfaat? No, 1 prefcr Yukarıda cins ve miktan yaıılı e11• ile levazım ve Htış 

toffee and bread and halter-Sabah kahvaltısı için servisi ilan tahtasınd cinsleri yaZ1h sahipıiz eşyalar 17-10-
elunelr, ı6t iıter misiniz? Hayır, kahve, ekmek ve 941 cama güaü saat 15 te açık artırma ile satılacağnıdaMı 

bt terf:y ğıaı tercih ederim.. t lip ol nl r1n ayni güa •~at 12 > e kadar başmüdüriytt 
1-t '-•r iı ready-Öile yemeği hazırdır.. veznesine teminatlıırini yatırmalan yatırmıyanlonn müzaye-

Tesbit No. 

t-27- Yasan:H. O. T. .............. _ .......... 
Kartı dan büylik ! ,. l>ir biu 

"iöziino.S ilişti, abın :; tarafa 
lçe•irdi. Bura11 Buhıraaın •• 
büyük cımii idi. önüne ka· 
dar geldi, bi~ayı pek ıenq 
ve çok s uatlı gördBi6 içla 
"atını::sürdü "'ve camiin içiaı 
~f Büyük kuppenin alba· 
.:da durarkk ıordu: r. ::;e-...., 
·- - Buraa.- Saltan - Mehme· 
'~----- ..... 
~din evi mi? r.. . . 
=:-Etrafına toplanan Buharı 
ihalkı ·· c~Üp verdi: 
7'=".:_ Buraıı tanrinla eYldir 

t 

- -Büi'u duyan CeDglz bemeı 
"'it"iidan~yere~fırladı. Arka 
mdaki beyler .. ye ~~omutaa· 
lar da deıhal!atlanndaa yere 

'"indiler, ':. Cengiz baılarıadi 
· beyaz tü1beattt.a ;;d&ıı&a .. 
rıklar olan ulemadıa bfıla 
çığırdı ·Ye atının ~ilblria, 
ona uzattı, bu, camii• bal 
imı:an idi. Beyleride bin: 
birer hocaya atlarını , tealla 
ettiler. • 

Cengiz hayretle ; etrafıaı 
bakınırke.a . menberi ıardl 
ve hemen: Çizmeleril•.!-:onJi 
çıkb . 
~ Cami çok~·biiyi~ oldui 

için her taraf ~ağııaaiPkada 
dolmuı ve bir çok Baharall 
lar buraya girmiıti. Ceasl 
bu kalbalığı görüoce~bıitra 
rak şn sözleri ıöyledi: 

"Sultanınız ıözlhıde 'r. dm 
~mayan vo abdiqi bozup bt 

nim düşmanlarımla '"[bir ot. 
utanmız herifin birı oldai 
gibi sizin de künahıaıı ço 
tur. Zira bizi haftalarca IG 

ğukta dışarda beklettialı 
Ben Tanrı tarafından ıele 
ve sizleri terbiye dmeğe mı 

(mur olan bir yaman bellyıa 
Si1in meydandaki malı•ız 
lüzum yo'·; a11l yer altları• 
görndüğüoüz ıeyleri kınıı 
kıtaksız [tereddnt ve 1aldl 
maksızın } ııetirip . teali& 
edic:.,, 

Halk bu ıiddetli a&al 
i1idincc heyecana : : cl&ttil 
Alimler vatıtasile yere K6D 
dükleri altın ve qllmtıı k .. 
len çıkardılar, Ceaglıia öat 
ne koydular. 

Bo iıler olurken aakerlı 
de bir taraftan ıebri yafa 
ediyorlardı. Bir tarafta11 t 
iç kaleye ıığınaa Sulb 
Mehmed askerleri durmadl 
Cengiz aıkerleriain üatllı 

~,"' lııany plates are tbere on the table? There are six d eye iıtirak ettirilmiyeceği ilin olunur. (4107) 
l~ t'da ne kadH tabak vardır? -Altı tabak vardır • Telefon ı 
~•te lı DO ıalt OD the table-Sofrada toz yoktur.. i Tayyar eması 36-46 ı 

ateıli oklar yaicluıyorlut 
Bu oklar ıebrin hef, tarafı 
da yaııgtnlar meydana ı 

tirdi. Bütüa vler y~ntılı, l 
nız Ulu t mi kurtuldu. , ,, 

)it 

b" .. 

~' )aıa want any more meat? No, tha~k )Ou-:Biraz da- ısu b fta 2 büyük proğr m birden Deanoa Dorbinia y~riti: 
llj et iatiyormnıunuz? -Hayır teşekkur ederım.. > alna küçük iİnem yıldıu G L O R 1 A J E AN ın ı 
~ ~t,ıa.. iıbiiJle y •d HALiDE- SAIT Türk-f i ilk temsil ettiği Muaiki Spor Nc~'e Filmi : 

l ~ıGvu N CleKnı ~ATAŞRAAFIN~:NJLK çe i ıı. çı mam ş -o ca~:~:~:i~ s~~ı:.tr.;:a i 
l (\. IR F- DEFA ı :

2 
M d .,, . Almancı sözlü lir veten: ı 

• d ı i -11.18 am ova YModern pehlivanlık ıı ı .. ,., Çarlıçen Panama a : lMatia.eler: _Mm. Bomi:2_S 8.lS - A.konc• 3.~· 6 30-9.45: 
~emleket Jcunab No. 3 - TÜRKÇE SÖZLO ı ıcumarteai-~Paıar gftalen 12.30 da A. konca ale ba,l.n . • 

... 

- Devı.ı:m •ar -

muımımmııııııııııııımııııııııııııııuHnıtllffıa..JI ki 
Cilt ve ZOhrevı Hta ı ı 

M6teba111B1 
DOKTOR 

Salih Sonac 
ikinci Beyler So. No. "J 



keri vaziyet 
tlfloralı linci aahifede
ktedirler. Fakat ayni za

flada Moakovanıa sonuna 
dar müdafaa edileceği 
r anlatılmaktadır. 
Fakat Ruıluın Moskova 
•de m&dafaa tertipleri yap· 
larıaı törenler de Sovyet
ia bu ıehri ıözd~n çıkar· 
İlanDa büküm vermekte
tler. Banda Sovyet kuv
İleriai AlmaD kıskacın• 
tırmazdan evvel doğada 
i bir cephe hurmak d6· 
ıc .. i de vardır. 
*Almanların iki Sovyet or

DD imha ederek Aıak 
ıiıi bölgesinde Tamanof 
riae vardıkları da ıöyle-

tot. 
<ırımda ve Odeaada, bat
f Leaingradda vaıiyette 

ltlfildik yoktur. 
llciafaalar devam ediyor. 
manıa himayesinde Le

padda bir yere Sovytt 
ieri çıkarıldığı da bildi
ıektedir. 

t:to•1etlerin teblijine ıö· 
'11 ilkteırinde havada ve 
acla 122 Alman tayyareıi 

f.IP edilmiıtir. Ruılar iıe 
Jt.nare kaybetmiılerdir. 

--.ao---

tJb yddan az tahsilli ylk
~ okal meıaalarının fili 
•lik hizmetini yapmadan 
' lıaafi maaılı veya Be
, bir vazifeye vekiletea 

•leri halinde vekilette 
mlddetlerin yeni ba~ 

iha 12 inci derecesinde 
~iade llıımgelen m&d-

1• be .. bıada göz öa&ae 
jp alınm1yacığı tereddü
•acip olmuıtur. Maliye 

illiği bu iti be1ap diva· 
il anlaıarak yeni bir 
ar almııtır. Bu karara 
'\bu-~-gibiyükıek r okul 

Jaunın 12 iaci ve daha 
~elerde rgeçen mliddet 
on ikinci derecenin he
ada r6z öniine alıua-

--o--
emlekette 

var 
---<>---

•İ nakliyat bıılayınca 
lr fiatleri daha düşe-

lhakatta yakalın kö
~ok olduia gibi lzmh·· 
• tllccar elinde üç mil· 
•110 kCim&r vmrdır. Odun 
rl fiatleri ıimdilik bir 
kaf geçiriyor. Mtirıka · 
miayona koymuş oldu
rakeade Hhf fi ati ~ ö
leri memnun ettiii için 
ı tlmdilik normaldir. 

• 

Mevduat 
kredi 
--o---

ve 

Bankalardaki umumi mev• 
duat ağustos ayı nihayetin
de 30 milyon lirayı ba1muı 

ve bu mebliğın 110 milyon l 
liraaanı tasarruf me"lduatı 
trıkil etmittir. 
Babkaların plasman rakam 

ları tedkik edilioce mevdu· 
atta göı8lcn bu tenyldtln 
hemen hemen üçte ikiıi.e 
mukabil bir miktarın baıioe ı 
bonoları mübayeaıında iıtiı
mal edildij'i ve m6tebakisi· 
nin de iskonto vet avans ıek· 
tindeki muhtelif kredileri 
artırmak suretiyle kallaadı

ğı göıüJmektedir. 

--o--
Benzinde 
Yolsuzluk 

[HllilN sillJ, 

-l~talyanta.r 

E: dişede!n 
l~:urtuld·o 

- -o--
Berho (a.a) - O N. B. 

a j •oaındanı.: 
Franıauı.o arazi biihio16iü 

hakkında JamiraG'DuJa.n ıle 
· F ub.teır araaında1, b ir ·aı.:Jaıma 
vuku bnldui11na •y aı:aa DeyH 

Niyuz gezetuinin. iddiaaıaın 
BetliD tarafından tekzip edil-

miı olması ·İtalyıada ırıemau
J1İyetlt. karşılannuıbr. 

l.ta1yan ·huını, Lbu tekzibi 
birıı:ıci ıahifeleriade neıre

dere k bunun &ngifiz ve Ame
rikaı ı propaganda maaevraaı 

Basmahane ıarajıntla ben· olduiunu yaımıktadır. 
zin deposunda benıin ıatıt· ... ~- ' 

farında yolıuzhıklar yapmakla G.az ihtiyacı 
ve fazla fiate benzin sat- t --o--
malda maznan Ômer Kar· 1 • t ıu·L 200 CJOO . • m:ır, a ıwea . nii-
pat ıle Hllaeyın Dizdarın .faılu bir şebirdb ·. Şehirde 
muhakemelerine bugün fth- d · . . 

1
. b" • . L~evcu e•,Jerın •ncak üçte 

rımız aı ıye ırıncı ceza mab-
k 

• d d 
1 

k bil'i elektrikten iıtifade et-
emeıla e evam o anaca -

hr. Bugün muhakeme intac melde, kalan kısmı gaz yaiı 
edilebılirse karar d t fbl kulla~\arak ııık ihtiyacını te-

a e m . J k d" edilecektir. mıo e>' eme te ır. 

--c---
V ergi 
Tahsilatı ---
Ticaret Vekileti aylık koa

joktör _ 111ecmua11aın 1 tetkik
lerine nazaran, 1940 mali 1e

ae1i zarfında vergi tahıillh 
birıene evvelkine nazaran 
30 milyon lira f azlHile 287 
milyon lirayı balmaıtur. 

Yeni senenia ilk ayında 
yani Haıiraa ayı zarfında 
tahıiliba geçen aenenia 40 
milyon lir•sıaa mukabil 70 

milyon lirayı bularak bir ay
da 30 milyon lira kadar te· 
zayüt göıte.rmesi, satış tem-

posunun öoü1Düıdeki yıl zar
fında büsbütün hı:ılanabile

ceğiai &mit etmektedir. Ha
ziran ayı zarfındaki t&bıilit 

fızlalığıuıo hemen hemen 
yarısı, 14 milyon lirası, ticari 
ve sınai müe11e1elerin tediye 
ettikleri kaıaaç vergilerin · 
den elde edilmit ve hizmet 
es-babı kazanç vergileriyle 
beraber umum kazanç ver
gisi faıbnda ceman 20 mil-
yon liralık bir tabıilit faı· 
lası temin edilmiıtir. 

+.•• .... M .............. .. 

Yarinki 
Nushamızda 

( Kıdaıtro mnotıriyetini 

ziyaret) Batlıklı y•zıyı oku 
yunuı. .............. .......... .. 

lzmire talı.is edilen pet
roltla ib ti yaca cevap verme· 
mekte oldui11 her ı&n de
vam eden ıik.iyetlerden an
laıılma~dadır. Fakir laalkın. 

bu boıusta çektiii ııluatı

aın derıeceaini ölçmek i &in 

tiki yeti• ?rin bir kaçını ıdin
Jemek kifi geliyor. 

-·-o-..-.-
•• 
Oldi1 mü 

•• 
Oldür·üldü mü? ---·--

Menemenden vaz>.beral et

mek için ~'ebrimizm.o mle ket 
ha1taaeaiae getirilt'n Zekiye 

. adında genç bir Juıdın 6Jm6ı 

ve ceaa.zesi aari kabriıtana 
göaıüJmAştür. 

Zekiyeain, Menemende 
kayaanaıile görümcesi tara
fındın dövülerek ölümüne 

sebebiyet ' 'erildiği hakkında 
müddeiumuımiliğe ihbarda 

bulunulmuı, diin cenaze1i 
mezarlıktan alınarak hasta-
neye götürbloıüştiir. IJugün 
ceaızeye otopsi yapılacaktır. 

Atış müsa
bakaları 

Evvelki giio Ktiltlirpark 
polıgoounda Beden terbiyoi 
mllkellefleri araııada y•pılan 
atı, mih•b•k•larıada reoç
lerimiz mııv1tffalnyetli atıflar 
yı pmıılardır . 

Porsuk 
Temizleniyor ---E slcift bir - Por1alcan ya

ta~ı trmizlenı:nektedir. Por
suk yot.ğındaki molozlar 
kaldtrılmıı . •i•çlar s6ktU
D'liİ,, ikivci derecede kaaal
ların kazılmaıına batlkamıt · 
tır. Bu suretle her ıeneki 
selleriyle yalnız ıehrimiıe 
deiil, bir çok tarlalarda da 
tahripler Y• pan Ponuk bir 
düzen altına alaamııtır. 

---o---
Bir ticaret gru

bu gelecek 
lstanbul - Zeytiaya;ı, ti· 

tün, Y•ih tohumlar ve hu
bubat ıatıa almak lzere bir 
Alman ticaret grubunun 6nl· 
m&zdeki hafta içinde mem
lekdimize ıeleceii bildiril
mektedir. 

Fon Papan bu saba
ıstanbula gldlgor 
Almaa elçiıi Fon Papen, 

yanında refikaıı Ye kızları 
bubındaiu halde dla •ab•h 
Bergamaya giderek harabe
leri ziyaret etmif, Berıama 
müzesinde, Elraelapyoa ••ilık 
yurdunda ve Aropolda azaa 

l müddet meıral olmuıtur. 

J 

Beıama mlıeal midir& 
B. O•maa Bayatlı keadiıiae 

.: izahat vermittir. l Sefir dna akıam ıehrimlae 
avdet etmiıtir, bu aabab Ban
darma yoliyle lstanbula ıide
cektir . __ ... __ 

Terfi etti 
Mubaaebei buıuıiye mer

kez memuru Hadi Soykaner 
25 lira maaşa terfi ettiril-
mittir. 

-----------------------il zmir ya bancıi 
}Askerlik Şu-i 
f besinden: i 
t Fıli biımetleıiai yıpıpta ı 
: terhisleri niifun cliıdanla· ı 
ı rina yazıla olmayıp ayrıca ı 
: ellerinde terhis Yesik~lan : 
: buluııaularıa terhislerinin ı 
: cüıdanlarıaa geçirilmesi ı 
: için bu kabil eratın ter hia ı 
• vuikası sureti ve n&fuı ı 
: cüzdanlnı ile tabemize : 
ı müracaatlaıı . ı 

: ••• ı 
: Yii1< ıek eh ıyctli lnaa hlz-• 
:ınde tabı mükdleflerln du ı 
ı ruml•rının teabiti ıçia ı 
ı 20110/941 gOoüne kadar ı 
: şub.-miz,.. mftr• ca11tları. ı 

ı . r • 
leri~ eaıtl 

bekleniyor 
' N .. yo;ı.~=) -~ 
kanın eski kurmay 
diyor ki: ~ 

Amerika barlalıl d ~ 
ile bıli harptedir. G• ~ 
bızır, ıııklaı ala&k. 1 t,I 
Razveltin bir ileri e..,ı 
)eniyor. --· -
Çember •' 

hücum ,. 
Berlin (a.ı) - D. ~ 

ajansın11ndaa : Bolt•~ 
elleriade balana• k••~ 
her ılln mahaıara çı• 
kırmaja aevkedi1or. ~ 

Fakat zayiat •el' &' 
baıka bir i19 yuamı1ol• ; 
aiaıraddald ajlr tı~.._.M 
maa tayyare atefi ..,,., 
eri1or. - ~ 

Çelik ör~ 
Moakoıra (La) - ~ 
Jıveada ıazeteıi ... , .. ~ 
Almular1a aal .. rclıl' ~ 

arızahdır. Biti• cıpla• tı:'I 
atlarla lrllmllftlr. ~ 
ba atlara hlcam ecll~ 
Almanlar biti• .......... 
hllcama hanetmiflerdi'• 
hllcama ' devam edlJol..,. 

Akden~zde ~ 
mihver ge...,... 

batırıldı~ 
Londra, (a.a)-Iaılll•. ,. 

rlye nezaretini• tebllti· fll' 
aahıh Akdeaiı fU~ 
meaaap deaiıalbları et ~ 
aıa 3 iaıe ıemlıiae 111:,,, 
fakıyetle t•arraı etaalıl f".~ 
orta tonilitoda bir "~ 
3000 tonilitolak bir itt". 
batırılmııtır. 4000 to• ..,, 
lak liç6acu vapara d• fll J" 
additt torpiller iıabet ı' 
rek bu geminin lrar•J• 

0 

d.uiu göıilm&ıtllr. --
laiaza ııııauı 

dolaııı 11111 
Adaaa - Aclaaaoı• ~ 

cadd~lerindea 1•111•• ;# 
kuleai yolanda Ali t1 "
ecıaaeai karp11adılsl IJ. dl tf1 
mal mtaıaıını• vitri•:.~ 
yılanı• dolaımakta 
gir&ldlt •• mlfterıa.r 
canla kaçıımıılardlf• ~ 
dar eclllea ıal.ıta Wra• 
1ılaa lldlrllmlttlr.~ 

oıyansro bilet•erinizi ( Saadıt ) Kl•••lnoen ahl!ıı. Çonkkapt ·Polll Mukul 
k•rt•• Ne. 164 H•l!!ll ~ l'alıar.ia OtılDIR Telefo111 Mt7 


