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~ltıerika Ne 
llekliyor? 

. ~ ----1"'' reçmiyor ki Ame· 
"'6~ilc• ISirleıik hnk ume· 
)•t 1Yetli ric•lladea biri, 

R11ıya1a yardım et· 
.. ~~erik•nıa mlldaf•a· 
" '•Je etmektea baıka 
~ 01ınıy•cağını, beyıa 
~tta ttıneıla. 

j Son~ Dakika 
.. -----· , __ .,... ..,......r .. ....,, ---~ 

!? 5 ·-

Generallerimiz 
Alman 

cephesinde 
.---.. --

B&kret ( •·• ) - Röyte:r 
a janıı bildiriyor: 

l\1aki ey., 
Veri irk n 

Münaka at Ve
kili Antaly da 

---o--
Aakarı{a.m)-Münake.lir ve
kili Bay Kerim İocedayı dlla 
Burdura gelmiştir. Mut d 
ziyaretlerirıi y phktııa ve 
posta ve telgrı.f işlerini tet
kikten sonra Antalyaya git
miştir. 

-----

-1 
~h1t10 1 Nepl,.t' 
Aaıiri Ye Bat 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

Senelik 7,5 LiN 
6 Aylık 4 

IVAZIYET 
Eski orda kumandanları

mızdan General Ali lb110 
Sobiıia "Tasviri Efkiar,, da 
(Askeıi vaziyet) başlıkla mü· 
k lesinde Sovyet ve Almaa 
resmi tebliklerini inceledik-, 
ten ıonr diyor ki: 

"Timoçenko kuvvetlerindea 
müteaddit ordnlarıa Viya;?
ma ve 3 ordunun da Bri
y nski civarında çevrilmiş 
olduklarına göre Timoçeako 
kuvvetlerinden 6· 7 orduoua 
60 70 tümenin çenber içinde 

kapayıp imh• edilmit olm .. 
itibariyle çenlter dııında ric• 
aate çıb11byaa ve Meıkon 
etrafında müdafaaya çah .. a 
Sovyet kuvvetlerinin kaç ti· 
mende ibaret olaçığıaı keı· 
tirmek güç değildir. 

Timoçenko bir kaç rl• 
evveJ Smoleaıkinia mahaaa• 
rasındaa bıhıederkea timdi 
Sovyet ordulırıaıa rlcabaı 
ve daha ıonra da dBşmama 
ölünceye kadar makaYemet 
-Deoamı 4 anca •alJleth 

, t l•ae büyük Ame· 
t "•teleriaden birçoğu, 
~çllltı ki Rulara ya· 
t 1•tdımlarda gösteri· 

4t '•ilb&rleria Amerika 
iı.ıı b~~&k bir felAket 

Almanlar tarfındaa dan t 
edilea Tilrk Generalcrindeo 
Ali Fuad ve Emekli GeıteraJ 
Hüsnll Erkilet Bükreşe ıel
miıler ve başvekil Autones1.ıo 
tarafından kabul edilmişler
dir. 

Alman ateıemilteri tarafın· 
dan ıerefleri11e bir ziyafet 
verilmiıtir. Alman büyli" 
elçiıini de ziyaret dmiıler
dir. 

Yarılan Sovyet Stalin ~ • 
emrı Başvekilimiz 

bayramı nut
kile açac~k 

t •tıraf etmeıia_.. Ba 
''e •eıriyat ortada 

t •l1aıi mahfiller •• 

1 i ''••ıadaa Jllkaelea 
k ç •de Ruılarıa artık 

• " • 1. •e ııren aııtaa 
d, "dQlarınıa pek çok 
,_ •decelderlDİ ve ba-

'~iddetiadea hicum 
H Cla•alann pek çok 

ıı."' '•cekleri haberle-
~ '••tlıyoraı. 

•e lldimia tiddet •• 
•il fısla &mide 

~ it ilzam releceii bu 
0
•1to••d• da itiraf 

~1ltQrkea Amerika
leıa bu ribi ıojuk 

~ ~•l.ramanca dö•ll
' ,~1 lleıterliyeceiine 

•11ıek lazımdır. 

!\ SIRRI SANLI 

·~kalit Ve
lfyonda 
~~ 
~, - ~6nakallt 

,, 'det Kerim lace· 
~t!' tetkiklerini ik· 

,. . 1a: ıonra Afyona 

G•aeralleıimiz müteaddit 
yüksek riitbeli Roman ıobay• 

ları ve Alman attşemilteri 
ve Türk ate şemilteri ile be-
raber 17 ilkttşriDde Şark 
cepheıine hitmlılerdir. ----
Odesa nasıl 
boşaltıldı? 

- ... --
Moskova (a.a) - PHvda 

gazetesi Odesenın tahliyesi 

hakkında aıığıdaki tafıililı 

vermektedir: 

Şehir boıgoal\ uğratıları 

düıman kıtalarunn ateıina 

rmimea topıumuz biuı.yesi 
altında tabliye edilmiıtir. Bu 

h hliye işi o kadar muvaffa
kıyetle yapılmııtıa ki kıtala-

rımız hiç bir kayıp verme
miıtir. 

ıki aylık muharebelerde 
Sovyet kıtaları ve ıivil teı · 

kilatı düımaaın devamlı bü 
cumlarıaı püskürtmaılerdir. 

Ode1anın Rumenler •e -Aı:
manların iddia ettikleri ıribiı 
diiıman baskısı altında tah
liye edildigi yulandır. 

~ ---.. - : 

Orelde harp 
şiddetlendi 

--mt--
Viıi, (a.a.) -- Gelen ha

berlere göre şarkta bütün 
merkez cephesi boyunca mu-

harebeler pek çok tiddetla 
devam etmektedir. Alman 

ordusu Moskova ö1ıünde Sov
yet ıol cenahını yarmııtar. 

Sovyet 11ğ cenahı Kale
nin bölgesinde mukabil taar-

ruza geçmiıtir. Muharebenin 
Orel bölgesinde en şiddetli 
safbııına girdij'i anlatıhyor. 

Y eDİ takviye kuvvetleri dur~ 
madaa bu cepheye ıelmek· 
teclir. 

Hatları 
Sovyet (e.a) - Çarpışma· 

lar bütün cephelerde olanca 
şiddetiyle devam ediyo1. 
Mozalide Alman taarruza 
tardedilmiştir, Bar~da ya pt · 
l•n hava çarpaşmel~rıuda 38 
Alman tayy~resi düşürülmüı 
17 tayyaremi:ı dönmemi tir. 
10 kamyoo harap edilmiştir. 
Sovyet çeteleri Almeıı b -
reki~ yollarını pusuya lmış· 

tır. Beaıin ııakliyııtıaa bü
cam .ederek Alman tankla
noı benzinsiz: bırakmış ve 11 
tank tahrip etmiştir. Diier 
bölgelerde ~lm•nlar müd•
f •• bahanodan bu:ıluır11 
yarmıılardır. Orel bö1gcsin
de püıkürtü!müşlerdir. 

Moskovad 
örfi idare 

Londra, ( .a ) - Mosko
vada örfi idare ilin edil
miştir. Kumandan Jolo ve 
general • Artini örfi idareyi 
Moıkova civuında idare 
edecek Moıkova şehrine de 
gen~ral Timol~f memur edil
miştir. Geceleri ıokağa çık
mak yasaktır. Sabahları da 
saat beıten evvel çıkılmıya
cakt1r. 

---o--
japo y dan 

haberle. 
Tokyo (c. ) - Amir 1 Jeg~ 

yon beyanatında deınittir ki: 
"J pon don nmaaı yalnız 

Çin hadisesine değil her du· 
romb id reye kifidir.,, 

Gerıernl Ar kiki de: "Ja
poclar memleketlel'ini kanla· 
riyle müdafaa e cleccklerdir. 

~Maamafih 0 harpten evvel 
anlaşmakta mümkün ola
caktır." 

• -- --
Rus hükômeti 

nerede? 
Roma (a.a) - Moıkova

dan alınan haberlere gö e, 
Sovyetler hükumet merke· 
ı:ini Volğı nehrinin iç limı -
aıaı aık letmiılerdlr. 

• • 
yevmısı 

B. STALİN 

Londıa, (a.R) - Moıkova 
radyosu dünkü emisyonunda 
St linin şu emri yevmiıiai 
okumuştur: 

- Sovyetler Moıkovayı 
sonuna kadar müdafaa t.de
ccklerdir.Halkımız bu uğurda 
elinden geleni yıpm•ktadır. 

' --:::::--
Yeni yarma 
hareket erc l 
Vişi (a.a) - Gece alınan 

h berlere köre Leniagradda 
Sovyetler müteaddit çıkış 
h rekcti yapmışlu f k t 
tardedilmişlerdir. Moakova 
cephsinde Timoçeko şiddatii 
bir surette mukavemet edi· 
yor. Almanlar Moskova mü· 
daf a hatlaruıı rnüte ddit 
nokt Jard u yarmışlardır. 

ltalya ve 
Japonya 

Roma (a.a) - Bura si- ~ 
y si mahfilleri Japon kabi
nesi in beyanaameıiı.i bü
yük boşoutsuzlokla karııla

mışhr. 

Jtaly olar bunu üçlü pık
hn umdeJeriyle tefıir edi
yorlar. P•ktın umdesi harbi 
ge"işletmek değil öaln& al
mıkbr. 

---o---
lstanbul-Cumh11rl1et laa1· 

ramı Baıvekilimizia Nat 12,51 
de radyoda ıöyle1ecekleri ••· 
tuk ile açacak 1'e T&rk mil· 
Jetiue comuhoriyet b•yraa• 
nı tebrik edecektir. 

Bu yıl cımhuriyet ba1raa 
muhteşem olacaktır.B• ıerefe 

:ııtanbulda taklar karalDJer. 
---o---

Maliye Vekili 
Istanbulda 

lstanbul - Maliye velılH 
bugüo ekıpreıle ıehrlmlae 
gelmiıtir. Vekil ıelarimlada 
birkaç giin kalarak vekllate 
bağlı müesıeaelerde tetld· 
kattı bulunacaktır. 

--o--
Efganistandan 
ayrılacak mih. 

ver tebası 
Lonra (a.a} - Kibil rad. 

yoıu bildi,iyor: 

. Efganiıt::.ıdaa ayrılacalıı: 
olan İtalyan ve Almaa tebaa 
İran, Irak ve Tllrkiye yola 
ile memleketlerine ••det 
edebilmelerine lariliz blk6-
metince muvafakat edildlti 
gibi Alman ve ltalyaa elci· 
lilerile de mutabakat buıl 
olmuştur. 

---o--
umenler Ode
sa şehrini il
hak ettiler 
B6kref (a.a.) - Marı11I 

Antoaesko neşrettiği bir em· 
ıi yevmlde Odesa şebrlni• 
Rumen arııiıine ilbık edil
diğini bildirmiştir. 

--!:::::---
Nafia Veklll Bardurda 

Aydın - Nafi• ••kili ba
gln lıparta •• Barclara 



lir-G;;Ç .. K~~ 
r: .. -1!1.._ ~~!.~~-1 ..... .... .. ........ 

. boan: Nadire 5eyme1t•ilu 

ffenç kız, genç 
\:uhayla Kars 
; 1 yollarında ••• 
~ -o--
!: Ge~ç kızın soğuk elleri 
fltlDç adamın aYucunda ya
.11or. Trea homurdanarak 
·~rubyor ıimdi. • • 1ı - Oıiiyor muıun Nevin? 
~ . ? •.••sereyı kapatayım mı 

;: - Hayır Tarık yanıyo
t,ım bile. 

Hakikaten genç kızın 
.& 
·ruçları yanıyordu. Başının 
~kladığını ıiiıilnüa beye

'ılll •• ılllHpla çarptığını 
'.udiii ve hiHettiii halde. 

ı\.ı - Çok meıudum Tarık. 
'f'~pr, •••İ• yanında. 
~Tren · koşuyor, koıuyor 
:•lrdea kaçarcasına uzak
~411~'' etraftaki dağlarda 
~irlHite koıuyorlar Hnki. 
'.1ı••İ'Din ba,ı Tarığın omu
hada rözleri kapah bekle
l:•ii bagllae kavuşmuı, saa
l~ıtini içine akıtıyor aanki. 
ıeaÇ adamda çok mesut 

~\rıarıyor. Genç kııın yaıo-
1.\ıa · kOkuJu ipek saçlarıaı 
1.l'klayor, sarboı oluyordu. 
. * 
~ . . 
f.I Karı iıtHyonunda tek 
~icat aibi biribirine yakın 
tlrl1ea iki yabancı var. 
ı\:alab.lıiın içinde ellerin
~ki valizlerini taııtacak 

-.iiriai arıyorlar. 
* 

'
' .. 
t Göztepede Kekik d•ğıaın 

1tefiade içinde 200 kadar 
fJtİD, badem, erik, elma ve 
,rmat ağaçları olan bahçe. 
la kır evinde derin bir 

r•11izlik hi11ediliyor. Herkes 
ıltee11ir görllnüyor. 

" Bir baftadanberi Bedia 
~anım hasta yatıyor. 3 gün 
~nel ·Semih annesi ile be· 

~ 
ber İstanbula gitmiı bulu

ayorlar. 
Mecdi bey 1kendiıini ta

' ame• bahçeye bağlamış, 
f. vdekUerle meıgul olmıyor 
~·ile. . 

Ne9iaia odaıı kilith hili 
L ınndenberi koridorun bü· 
•• dıva1'1arına odanın anah· 
u · deliğinden ıızan yaıemin 
lokuları ıinmiı sanki. 

,ı ~·· 
hanım yataiında 

i• doiru dönüyor ve ya
•t yavaş kalkıyor. Uyku
~aktaD ıitmiı gözler etra-
~a bakınıyor. ıonra. 

- Saat kaç oldu Hülya? 
Çocuk ~ başını kaldırıyor: 
- Onu çeyıek g çiyor 

•••, balamın ıt:lme1iÖ;-bi7' 
at kaldı demek; diyor. 

oara bııını J yine önüne 
yor. Bahçeden topladığı 

eari•leri çıma dizmeie 
Gözlerine yaş 

(iilLilii .. aııı 

Anadoluya gi~ 
:;iiiiiiiiiŞiiiiiiiiiiiiiieiiiiihiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiaiiiibiiiiieiiiiiiiiiir iiiiiiil eiiiiiiiiiir iiiiiii ;;-_. d ecek malları 
ihtikar :Belediye reisi el altından 
Hadiseleri kim olacak? satıyorlarmış 

- -o--
Ev~li gün ıeluin muhtelif yer
lerinde bazı ihtikir vak'alan 
tesbit edil mit tir. Bunlar ara· 
sında bir somya yayı ibtiklrı 
en ıayauı dikkat olaaıdar. 
25 kuruıluk somya yayının 
muhtelif diikkinlarda 200 
kuruşa satıldıiı ıörlilmüı ve 
muhtelif yorıaacılarda yiiı
lerce kiloluk somya yayı 
Hklaaıldığı teabit edilmiıtir. 
Bazı açık röılerin de ihti
kir yapmak makıadile toplu 
olarak çivi ıataa almak iıte· 
tlikleri ve kendilerine iıte
ailea miktarda satıı yap1111-
yaa ticarethaneleri "lhtikir 
yapıyor!" diye fiat mürakabe 
büroıuaa ıililyet ettikleri 
girlllmDıt&r. Ba gibiler hak
kında da takibata geçil-
111iıtir. -------
Kızılay 
Haftası 
Kızılay haf taıı buıiln bat· 

hyor. Okul talebeleri bu 
hafta içinde Kııılaya yeni 
izalar kaydedecekler ve bir 
geçit reami yapacaklardır. 

Orta mektep ve liıe tale· 
beleri onar kiıilik rruplar 
teıkil ederek kayde de••m 
edeceklerdir. 

Düadenbiri ortada bu ıual 
devran ediyor: lımlr beıedi
ye reiıi doktor Behçet Uz 
denizli mebuıu seçildiği için 
belıadiyenın reiılik ıandaliye• 
ıini kime bırakacak, bu yap
hğı büyük imarltı huri el
lere tevdi edecek? 

t:selediye reisliğine göste
rilen namzetler aruıada en 
baıta B. Reşat Leblebicioğlu 
görüliyor, onun intihap edi
leceği kuvvetle biikiim aürü
liyor. Binaenaleyh bu ıuale 
ıebir mecliıinin seçim neti
ceai cevap verecektir. 

----
Maden bulan 

makine 
Arkadaı1anmııdan biri ba 

makiaenia kendisinde mev
cud olduğunu şöylece an· 
)attı. ' 

Makine bulunduğu nokta
dan itib•reD dört J&z metre 
mesafede ve yetmiı be' met
re derinlikte alhn, ıiimlt 
Ye biJOmum madeDleri der
hal bulur, meydana çıkarır. 

lıtanbul .,elediyeaiace ha
ber alınan ba makina der
hal bey'eti feaniye1i tarafın
dan muayene edilerek pek 
çok ite yarıyac•tı anlaııl
mıı ve Beyoğlunda - S&rp 
Ağop - mezarlığında mevcu
diyeti haber verilen define-
nin Belediyece meydana çı
karılma11 için bu makiaeaia 
tecrübe edilmesine karar ve
rildiği hı ber alanmııtır. 

_ ........ __ 
lıtaaltal - Ba11 kimaele

ria Hn zamanlarda muhtelif 
şkillerde ibtikir yolları ara· 
dıklan rörülmektedir. 

Bu arada bazı toptancı 
tüccarların fiat miirakabe 
biroıuaun yapmakta olduğa 
b" muameleyi ıuiiıtimal ede
rek Anadoluya aevkedilecek 
malları kendilerinde alakoy
dukları ve el ,a)tındaaf yük
ıck fiatle ötekine berkine 
aatbkları girülmüıtür. 

Hidiaeain cereyan tarzı 
ıudar: 

Komisyon, btanbuldaki top· 
tapcı tilccarlar tarafından, 

Aaadolaya aevkedilen mallar 
için verilen faturaların birer 
nÜluHıaı almakta •Ye.bu ıa
retle o maların Aaadolaya 
ıe•kiae milsaade edilmiı 
olunmaktadır. Ancak bazı 
tüccarlar aabte fatura tanzim 
ederek kopyelerini fiat mii
rakabe "büroıuna vermekte, 
fakat malları mahalline ıön
dermemektedirlcr. 

Bu tekilde bir kıç fatura 
yakalanmıı ve bunları tertip 
eden müeaaeHleria aleyhle
rınde takibata geçil mittir. 

Bir kalay taciri ba ıeldlde 
mlibim kalay ıtoka yapmıı· 
tir. Bu tacir hakkıada da 
ayrıca tetkikat yapılmakta· 
dar. 

FAYDALI BiLGiLER 

Taleain · meresimi 24 ilk 
teırinde aaat 16 tla Gç kol· 
dan bııhyacıktar. Şeker bay· 
ramıaın biri11ciJ rBn& de ro
zet günü olduğundan o rün 
de talebe halkımıza rozet 
takmak ıuretiyla bayramla
rını kutluyacakJardır. 

Otlarla köklırıa tadavi Hauvanıarın ıııaıdl-
Lokman hakimin feri deve ---o---

Yeni tayinler 
Mubuebei husuziye tahsil 

kitipleriaden Muzaffer im
ren Bornova mücadele iıtaı
yonu anbar ve malzeme 
memurluiuaa tayin edil
miştir. 

§ Ant•lya Gazi okulu öğ
retmeni Bn. Seher G&ven 
lzmir vali Kizım pııa okulu 
öğretmenliğine tayin edil· 
mittir. 

doluyor kUçüiün timdi ba
zarladığı buketi kendi göğ· 
ıüne iliıtirerek gözlerinin 
elinin tersi ile siliyor ve 
ayağa kalkıyor artık .. 

(Aricaıı var) 

usulları: 
Ahlat Filizi 

Zehirli hay9an ıokmaııaa: 
Ahlat filizleri döv&l&r ve 

ııırığa konurdu. 
Akkız - Y abut Şevketiboıtan 

İdrar vermek için: 
Kökütü kaynatılır, ıa ye-

rine içilirdi. . 
Kum düıümek için: 
Kökü kaynatılır suyu liiıu· 

mu kadar içılırdı. 
Mide için: 
Taze dallarının hışlanmaıı 

yahut ıalatası yenirdi. 
Akşam Sefaıı · 

çibanı deımek için: 
Yaprağı çıbana yapııtırı

lırdı. 

i Elhamra Sineması Bayramda i 
: (Le:yJi ile Mecnun) a yaıatan iki büyük artiıt tarafınd:n": 
ı Oynamış Türkçe ıözlü ıve muıikili ı 

i Selaliiddini Eyubi ve i 

Afrikadeki Büyük Sabra ve 
A9uıluralyadaki çölleri deye-

: ler ile rezmiş olan lngiliz i
limlerinden Handrefor Dijea 
yeryüzünün en kıymetli hay-
vanıaıa deve olduiuna kael
dlr. !Deve, çölde kızgın kızıı• 
gtineı ışıkları altında gllnde 
yüz kılometre mesafe kateder 
ve iki üç hafta hiç dinlen· 
medca ve yorulmadan yürlr. 
Baıka biç bir hayvanın ba 

derece mukavemet kuvveti 
yoktur. Buna binaenbir ki 
deveye çöllerin timendiferi 
ü11vanı verilmiıtir. 

Deve, glinlerce aç ve ıuıuz 
kalıa eile mukavemti biç 
azalmaz. 

Kıllarından urran, elbiıe 
ve deriıinden ayakkabı ya· 
pılır. Devenin eti ve ıiltll 

nefiıtir. Eeveaia diier bir 
meeiyeti de ne kadar uıak-
lera götür61iirse götilrillıün 
mandıraııoı kolaylıkla bul-

Bayıama ~: 
Hazırlanırkd' ~ --- , \, 

Seyirci - lıerkeı ıibi; ~ 
bayram hazırlıkları il• it'. 
sral görmüyorum.Yok .. tJf1 
Jarı eveldea mi bazırJadl '- \ 

Karagöz - evcide•. b•~ \ı 
lamadım. Fakat karı d~ -~ \ 
den anlaşbiam için telW"' .. ._ 
az olacak. Geçen defi,.- ~t 
söylediğim gibi Allala f' l 
oJıun baaeoe bizim ~ 6 
ahvali göıönlade bal ~· ~ 
rarak biıdea elbiıe •f' " 
bı •• ıaire iıtemedi~ 
bazırlltımız çolak :# 
biraz ıeker •• likör • 
taa ibaret kalclı. ~ ~ 

Malum a.. B&yle; ı''f.tt! \ 
iaHDID büdçeaini•Y• b 1 
ile birlikteLaklıaı, fikritl ~ 
üıt ve periıa• edea ~· 
lınn tuvalet maaraflafl~ 

Seyirci - BCSyle be~ 
)arda herşeydea Ye la~ 
tea önce çocukları• r ~ ~ 
•• aeı'eıiai dllflam•k~ \ 
kiin oldaia kadar ~ 
mahzun etmemeie çı ~ ~ 
her ıefkatli ana •• bl 
bir ya1ife1i olmalıdır. ~ 

Karaı&ı: - Çok ~ 
ıöyllyoraa•m. çlakl ~ 
d&ılamiyea aaa •• b' 1,-· 

bllyllk maaraflarıa~acıfl~ ~ 
cak baJram geçtikt•• ~ ~ 
anlarlar ki bu acı d~~/' !\ 
evlerin ve ıerek 9"..-_, ,t 
cuğunun ıeker bayr•..,,,.. 
bir bayram yapıveV 

Zehirleo~ 
lataabul - Eyipt• 'Jli/14 

Fatma adı ada bir ~ 
yanhthka iliç yerbı• ~9,J' 
birımayi ve yiizdell ~~ 
mittir. Tedavi:edi1111• 1~~ 
Balat baltaneaine ••" ..,- ~ 
Fafma bir müddet ,o Bfl''' ~ 
ıztıraplar içinde ölr.Ddli~ 1 ~ 

Ötüm etrafında 1 ~~ 
zabıta tahkikat > •P111' ~ 
lar. \ 

--o--_..., ' 

lstanbuld~ 
lik ınaçl• ~"' 
lıtan bal - Buı~0 ı: fi. 

lik maçlar1nda Beıık b~ 
lat••arayı 3· 2, 1tt•~ıt1~1ı11 
Feaerbahçeyi 1-0, S•1~·.
SDleymaniyeyi 5-2, v,11 Jd 
ıp«)r 'Taksimi 2-0: • r11J 
Beykoza 3· 1 ••11 ıl 
etmiştir. 

11111111111111unmnuı • ._.,1tıll 
Cilt ve Zü re•• ,.. 

Mltelaa .. 111 ~ i 8 O Z A S L A N i 1naııdır. Avaıtralya ç&llerin· 
ı Fiımint Takdim Eder ! de develer. efendilerinin e•- ı 
ı Muıiki: Oıtad Sadettin Kayaak. . • ini, keadi ahırlarını 750 mil 
:_o_k_a_y_aD_l_•_r:_M_ı_n_ir_N_u_r_e_tt_i•_-_u_ı_ı_•YY_•_•_..,s_••_a_r_ .. _. ______ ı uıaktan k9fte.terlor. 

D0K.T0 ~ 
Salih Sadi' 1f 
lldacl l•1'-' So· ~ 



~~·J 

-lı!yem üdür. Paltoları çalanı 
11 kanunn sabıkalı 

4- ---o---
'ti ~•ra - Dahiliye vekil
~.'~lıl1e mldlirleriaia ta
l ,, 
"'~~ '• ahıbrılmaları 

; ~ ~dı bir kanun pr•je· 
~, . laaauıtır .. 

4'.ı:~eye IÖre Dahiye m6-
--~I liıe mezunu, orta 
\~ t •• bu derecede \. B i bitirmiı olacaklar
~ '-talarıa açılacak imti-
~I lcı~Dmıı, aıkerJiiini 
~·· 29 yaııaı reçmemiş !'ti''• e,Ji bulanmalan, 
' ~''••ıra ••ilam Ye yur
~.hr )'eriDde nahiye mü· 

' llbL J•pabiieceklerini 
~t Gi heyet raporu ile 
~İJ •1lemıleri lizımdır .• 

6 ' lla6d&rl6iiiae ahnan
jı b: bir ıtaj girecekler 

l•raDlar da bu yıl 
llreceklerdir. Nabiye 

i yeai proje ile 7 
-. 1Jralmaktadır. Maaı-

ı fQ .~. 30, 55, 40, 45, 
~ lir "•dar. 

1 
•. Ye dalaa yukarı 

~ ~· her ikiıinde laiı· 
~ ~ bitirealer iki aylık$ 
\ '\!,() ıirecelderdir.Kura
-.__" •tleri lHdik oluna•· 
\.~:li edebileceklwdir .. 
~ lla&d&rleri, vekilliiia 
\,_ '• taliUk kadrola
~••ılı memari7etlere 
'~ 'daa tekrar nahiye 
~~~•riae nakil .. ve ter· 
N Jle tayin edilebile-

(,'· 
~" "'• mavalı kat mad · 
~tire bur&a vekilliğin 
~ •• •alilikler teıkl
..._~, Ç•hıaa memarlar ile 

(' "t"'llcl&rlerinclea Liıe 
u'l ~ 1 mektep mezunu 
«.~~lal ıartlara hiiz 

rı •~lilik merkez-

---o--
Iatanbul - Zabıta düu, 

son r&alerde Üniversiteye 
dadan•• ve bazi talebelerin 
koridorda asılı buluaan pal
tolarını aıırm•i• ,JraJkııan 
bir hır1111 yakalamııtır. 

Bu açıkgCSz, bir hafta ev
vel mahk6miyetini ikmal ede
rek hapishaneden çıkan sa
bıkalı bırıızlardaa Rüıtii a
dında biridir. 
Rnştü evelki 2ün üniver

ıiteye gitmiş, üıt kat kori
dorlarda dolaşarak yestiyer
de asılı bulunan paltolau 
ışırmak için münasip bir fn
ıat kollamağa başlamıştır. 
Bu ıırada imtihana girmek 
üzere ayni koridord buluna• 
iktiaat fakültesi talebelerin
den Nizamettin, Mustafa ve 
Fehmi paltolarını çtkararak 
koridordaki aıkıya takmışlar 
Ye aı ıoara da imtihan salo
nuna girmiılerdir. 

Ciiretkar sabıkah bu vaz
iyet karıııında bu talebelere 
ait üç paltoyu ısakıdan çe· 
larak üıtiiıte ıu·baa giymiş 
ve ellerini, kollarm7 sallaya 
Hllaya üniversiteden çıkıp 
a-ihniştir. 

Paltoları çahnaa talebele· 
rin ve O oiveraite idaresinin 
•vkubulan müracaati üzerine 
harekete geçen zabıta düa 
RBştüyü, çaldığı paltoları 
Htarkcn cürmü mcıbut ha
linde yakalamııtar. 

terindeki hastaneler sıhhi 

heyetlerince tasdik edilenler 
dalai kurs göreceklerdir ve 
ka11u baıariyle bitirenler bu 
kanundan istifade edebile
ceklerdir. 

Staj ve kura programları 
dahiliye vekilliğince yapıla· 

caktır. 

Bqın Almanca uarın ınuilizce, .. 
:''-"'üçük muhavereler •• 
~'• -.;•ren Sie ihn-ODu ne zaman soruyorsunuz? 
"- c:ait der Bicker?-Ekmekçi (fırıncı) ne yapar? 
~ •c:breibt ıie die Aufgabe - O vazifeyi ne zaman 

~j ~~ ob yapar 
~ "ltt •rıetı:uDg iıt ticbtig-Terciime doğrudur 
~ • laren Sie eı aoclı ebımal-Lütfea omu bir defa 
.. ~ ıöyleyiaiz. 

~~l'zal yahut plural: Cemi 
~ d,tb llılifret kelimelerin cemlilendirilme1i için bu ke
\~ L •zı defiıilder yıpılır. 
' it Q•zı kelimelere : \, e 
~ : 11• e edatlara ve ıadalı harflere de noktalar ilave 

~ ~111•-laaaa inıanlar-dle mimer 
~~.:•-B.y clie herıen-baylar 
h:'f' "-Kadın Die Fraaea-Kadınlar 
~ '-r......,kapı Die fUrer-kapıla 
r~~""-Ad•t Dıe z.ıblen-adetler 

Cüi lıN iiiil 

Cumhu iyet 
Bay m . 
Hazı 1 ki rı -- --

Istanbul - Cümhuri}'et 
bayramınd ylıpılıcak mer • 
sime ait h zarhklara d vem 
olunmakt dar. 

Merasim progr mını h -
ıırlam kt& olan viliiy t ln,ıt· 
lama komitesi, öoümüzdeki 
hafta içinde program üze
rindeki ç lıımeluını bitire
ce~ ve ka.t'i progı mı tes 
bit edecektir. 
Diğu tar•ft n ma rif ve

killiği elik darlara gönder 
diği b.ir emirde bütün okul. 
larda Cümburiyet bayr mı:l
dan evvel t lebeye inkılap 
ve cümhuriyet mevıul rı et
rafıuda konferans! r veril. 
mcıiai bildirmiştir. 

Oıta okul ve liselerde 
Türkçe. edebiyat, tarih, coğ-
rafya ve yurd lıtilgiti hoca
ları talebeye ko feran•Jar 
verecekler.tir. r 

Iık okullarda da beme13 
bütüa derslerde bu menu . 
lar etrafında konuşmalar 
yapılacıktır. 

Şehrimizdeki orta okul 
ve liselerin bedeni t rbiyesi 
öğretmenleri dün Maarif 
dürlüğünde bir toplantı ya-

pıırıı k Aaker ya gönderiJecek 
izciler ve mektepleri clim
huriyet bayramına ne şekil
de iştirak edecekleri hak
kında görüşmelerde bnJua
mu1,lardır. 

uhtekirler 
adl·y ye 
v rildiler 

Istıtnbul-radyo veelektrik m~l
azmesi s tan meşhur Filipı 

müesscseıi sleyhindeki ihti
kar iddiam müddeiumumi
likçe tetkik dilmiştir. Bu 
iddiay n z ran müesacse~ 
16 kuru satılması ic p 
e.ten kBdr n limbHını 1 
Jir ya sdmıştır. 

Hidise fiat mürakabe ko
misyonuna ihbar edilmiı ko· 
wisyoD işi tetkik ettikten~ 
sonra tabkiket dosyasını 
adliyeye sevketmiıtir. Iddi•: 
ctrafınd ki adli tahkikata 
müddeiumumi muavinlerin-~ 

c\en Edip el koymuştur. 
Galatada Amerikan kun

dura m•ğazası d 900 ku· 
ruşıı satılması icap eden 
bir kadm iıkarpinini oo lira
ya admış mığaza aabibi ih
tikar suçunda adliyeye ve · 
rilmiıtir. 

Bonlaröan başka bir çok 
kasap, peynir taciri, makar-
na ve ıehriyeci de ihtikar 
yaptıklara anlatılarak adliye-
ye verilmişlerdir. 

Haklarında tahkikat yapıl· 
maktadı. 

Işık 
lı lr M~mlekct baıtaoe1f 

Rontkeo mütehaa1111 
Ro tkerı ve Elektrik tcda•l•I 
J'llpıbr. 'irinci Bey er Sok•lı 

., :& - 'fJlt0'1 '" J 

1 L AN 
Fia~ ~ürakabe Komisyo

JlU reisliğinden: . 
1 - Fabrikadan doğrudilD doğruy.a çimento getiren top

t a cıların getirdikleri çimentcların beher torbHının fiati, 
motörde teslim azami 172 ve mağazada teılim azami 180 
kuruştur. 

2 - Çimentol rın saklanması, satışa arzedilmemesi ve· 
ya tesbit olunan fiatlerden fazla satış yapılma11, milli ko
runma kanununa gör~ takibah icap ettirecebi ilin olunur. 

4423 

1 LAN 
Fiat mürakabe Komisyo

nu reisliğinden : 
1 - Nevilerine göre makuna fiatleri •şaiıda gösteril

diği şekilde tesbit oluomuıtur : 

Toptın Perakende 
Kuruı Kurut 

Makarna (ambalijııı) 40 44 
Makarna ( mbalijlı) 41 45 
Tel şehriye (amb lij11z) 42 46 
Fiyeako (ambalijıız) 44 48 

2 - Yukarıdaki fiatleri tecavüz eden satışların milli ko
runma kanununn göre takibatı icap ettireceği ilia olunur. 

4424 ~ ~.._Sandalye Die ıtable-sandalyeler 

, r:'~•-Oğal Die ıöhne-oiullar :: Tayyar sı· eması da T36elefo46n:ı 
•

1 
-4yak Die füsse-aymklar 

:'\l~t\ DE ! Bu hafta 2 büyük proğnun- l Dogl ı Fairbankıın Basil ı 
~\J~ E~H1-\ MRA MATiNELER N ı : Rathbone ile çevirdiği mevHimin cibıuışümul fedakirlık- ı 

ı, iTiBAREN ı : Mecera - Aşk filmi lngiliıce sözlü : 

~ ~tENCEY·~KA"DiNi;~t filmii f ·satmıy n ~Üneş i 
'• P09 L'd D il 'b' h k . kd. ı : 2-Yıldızlarıo en şıkı ve en güzeli Barbara Stanvvyck'in ı 'tti" ter- ı na arne gı ı er cııa t• ar ı ı H ır d - l '-

: ........................ . 
f Kahramanlar 
i Kahramanı 
i SOBUTAY 
:-31- Yasan:H. O. T. : 
................ & .. ...... . 

Bunun üzerine b&yllk ltir 
mecliı o~dolundu.Semerkaat 
bir dereceye kadar merked 
vaziyeti temiL ettiii ve· So-
11butayın hakla olduğu •• lal· 
kiimet merkezinin Semer· 
kanda n kli münaıip oldap 
kabul edildi. Derhıl ••idi 
muamelesi icra edildi. 

Cengiı, Semerkadia c•••· 
bunda bulunan Saltan Mela• 
medin yazlık sayfiyeaiae çe• 
kildi ve buradan ~icrayı hl· 
kiimete bış,adı. 

Bu işler bittikten ••ra 
Sultan Mehmetle. oila c .. 
lileddini aramak e tMllials 
ve onların bir iş becer•••• 
teşebbüslerini kırmak A YI• 
cutlarını ortadan kaldırmatt. 
lizımgeliyordu. 

Yine batta Sobata7 o'-ls 
üzere değerli ricalini ve k .. 
lmutınlarını topladı, mlıt.,.. 
ken bir plin ~aznlaadı. C.. 
cu ile Ôkeday Ye- Çaı•taJ 
banlar buna memur e.W.U. 
Sobutay merkezde abkeHI· 
du ve ummumi lıarelrlb Y 

casus ıebekeaiai idare edi
yordu. 

Cuci. Ö keday ve Çaratar 
hanların idare1iadeki orcl•• 
lar Örgenç üzerine ylrı•ıı. 
ler. Örreaçte Horl8atlda 
adınd• bir vali •ardı.Hiç Wr 
ıeyden haberdar olamıyu 
bu vali, gafil olarak lıiç wr 
hazırhk yapmamııtı. Cacl 
arkadaılarile müzakere •ttilı· 
ten sonra ıu kararı aldılar: 
Dığnık olarak bir kaı 

tabur atkeri Ôrgenç ıelariaia 
etrafına gönderecekler, •I· 
mayiş yaptıracaklar, Harae-

~ milerin dikkat nazarını pk
tikten sonra öaierindea ffru 
edecekler7 ondan ıonra p•· 
ıudan çıkıp vuruııcaldar. 

Yüzbin Müsliman Tarlı. 
elli saatte doğrandı7 Ôr
:zençte halk camilere 
doldu, bütan ıehrin iız 
ve kadınları sokalılara 
dökülüp feryada ba,la
dılar ! .... 

Bu karar kabul ve lıemea 
tatbik mevkiiae koaid••· 

ı Derhal bir kaç kıh yı clat
nı k bir halde Örgeaç ı•larl 
etrafına gönderdiler, baalu 
verilen talimat macibiace o 
civarda buldukları at, koyaa, 
aıgır ve merkepleri önüae 
katarak ıürmeğe baıltıiiblar, 
bu haber yıldırım gibi Ôı
gencte yayılı, vali ve kmaa
danın kulaiına kadar IOkal· 
du; hemen kısa bir mefYe
retten ıonra ordu seferber 
line sokuldu . 

.. Bu çepulculuğua arka11 

~ti b&yük artistler tarafından yaratalmııtır : o ıvu un en. guıe uadınları ve Henry Fondanın iştiri- ı 
. )taca: Renkli Milrl •• Memleket Jurnali ı : kıyıc çevirdiği (F rınıızca sözlü) r l 

t, l-s 7-9da iLK MATiNEDE ucuz FİAT ı ı(Züpr:e Kızlar)Metincler: ~nppll k. 2·5·8.15 ı -------------er ( ı r Batmıy1tn Guat>ş3.30-6.30 · 9.4S f 

vardır, bu bir mukaddimedir, 
Cengizliler gelmeden 1 bia 
icap eden geçitleri ! tutalim .. 
dediler. 

- BH!l .111 YIJ -
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ıkeri vaziyetıFel-em-en-k --_ ---6---HA-B--ERL:e::::>ER~l--"''Arafı linci ~ahitede- Amerikadan RADYO •.TEL F ~~ 
iyen Ruı askerinin arka- y d • • ~ 

• 6ldiir&leceğine dair neş- ar ım ıstıyor - · 
tiii emri yevm!ıini gözö - ---o--=--
ıae abaca Timoçeı>konnn Nevyork, (a.a) - H•llan-
j rlcatı bark icabı olarak danın Vaıi•rton eJçiıi Ame· 
11-biı yoksa aıkeriain ıah· rikadan rlollaada Hindista· 
t _rlcatı olmadığı manaııl'!ı nına harp malzemeıi rön· 
rumak icap eder. Çünkü derilmesini i.temiıtir. Hol-
ııl halde Moıkovanın gc- landa elçiıi hllr ku-.vetlerin 
~lacleki Sovyet toprakları- teşkil ettıği zincirde mfis· 
1 m&clafaa etmek üzere temlekelerin birer halka ol· 
:if•Jecek yeni Sovyet ordu- doğana ıöylemiıtir. 
.Jt~ içia kadroya · maya kal· --o-
jJauyacaktır. Bakalım şimdi Şu•• kru•• y 
. Timoçeako ordularının 8ŞID 
l.alriyeıi Moıko,aya ka· 

~••cak mı yoksa dahı şeı
IDI çekilecektir.,, 
. o--

tl • 
1fenı 
1 

ebuslarımız 
•lrara - Airı mebuslu

•• Emekli Korgeneral 
.. ı Doiaa, Birecik meb-
~eta•a Klbil büyilk elçisi 

dab Şe•ket Eıeadağ, 
ıiall mebaılaiuaa lzmir 
ldl1e reiıi Dr. Behçet 
• Maaiıa mebuılaiuna 

r••er1I Ali Rıza Artan
' Mardin mebuıluğuaa 
i IBarclar mebuıu Halil 

ır._aa ittifakla ıeçilmiı· 
(ir. 

j -:-•--

~Bay Ihsan 

• 
cenazesı 

kaldırıldı 
lstanbaJ :- Şehrimizde ve

fat eden Eskişehir valiıi B. 
Şükrü Y•şıa cenaıeıi bur&n 
merasimle kaldırıtmııtir • 
vali L&tfü Kırdar, Orreneral 
F ahrettin Atay, emekli kor 
general Ali Riza Artuakal, 
lıtanbul komutanı reneral 
ishak AvDİ, ıehrimizdeld re
neraUer viliyet, parti erki· 
nından bir çoklart hazır bu
lunmuılardır : 

Gönderilen çelenler ara· 
aında Dahiliye Vekili Feik 
Öıtarkın çeleagi nazarı dik· 
kati celbediyordu. 

Bir aıkeri kıta ve bir po
llı miifre zesi cenazeyi takip 
etmiıtir. 

-----
~ Barlas Sümerbank 
~u.adolu •i•nıı, ızmirde Fabrikaları 
tldi1e kadar mevcut olan 
ıabirliği•i müme11illiğe Randumanları 
~I etmfı ve ba vazifeye 1 

.,.keı baı muharrirlerinden 
fyk dilde serviıleri ıefi B. 
1r19 Barlas tayin edilmiştir. 
1'-1 lbıaa Barlaı şehrimize 
~elr 1eai •azifeaine baş· 
~ıbr. Vazifesinde ikdamı 
••ıriyat llemiade de pek 
r hizmetleri görülen arka
ı.11 tebrik eder ve işinde 
ıaı muvaffakiyetler dile-

~ ----
pnit madeni 

bulundu 

--o---
Nazilli - Kayaeri fabri

kası müdlirli B. Nihat, ec· 
nebi tekaisiyenler ve Sümer 
Bank müdiirler i Nazilliye 
gelmiılerdir. 

Sümer Bank 
randımanını artırmak ve 
memleketin ihtiyaçlarını kar
şılamak esaslerıaı teabit et
mek üzere burada on g&n· 
lük bir içtima akdedecek-
lerdir. 

ff zmir Askerlik! 
JŞubesinden·: i 

Sovyet resmi 
tebliği 
--o---

Moskova (A.A) - Bug&n 
öğleden ıoara neıredilen 
Sovyet tebliği: 

18-19 llkteşrin gecesi kıta 
larımız b6t8n cephe boyunce 
düşmanla çarpışmışlarchr. Mµ
harebeler bilhana merkez 
cephesinde ıiddctl olmuıtur. 
Soyet tayyareleri fena bava 
ıartlaı ına rağmen ıecaatle 

çarpıımakta ve haya ku~vet
lerimiz düıman kdaların ağu 
darbeler indirmektedir.Yağ· 
mnr Ye ıise rağmen pilotla
rımız baıkomanlığın keadi
leriae verdiği vazifeleri yap· 
maktadırlar. 

Son iki ıün içinde cephe· 
uin ceaap batı istikametinde 
faaliyette ~ulanın birlikler 
56 düımaa tayyareai, 104 
taak, 700 kamyon, 54 hafif 
tank, 15 zırhlı otemobil, 6 
zırhlı ıığnak, 10 köpril 40 
top ve 18 tayyareye kartı 
koyma top tahrip etmiıler 
ve 8 küıur piyade taburu ile 
10 taae motoıikletli kol im
ha etmiılerdir. 

EVVELKi GÜNKÜ 
VAZIYET 

18 ilkteırln rin& kıtaları 
mız bütüa cephe boyunca 
düşmanla anud•ne çarpıı· 
quşlardır. 

Muharebeler bilha11a mer
kez bölgeainde ıiddetli ol
muştur. Bir çok dOımaa hB
camlara ıeri p&ıklrtülmüı· 
tünt&r. 

17 ilkteıriade 52 Almaa 
tayyareıi tahrip edil mittir. 
Bizim kaybımız 27 tayyare· 
dir. 

18 ilktetriade Moskova 
civarında 16 Almaa tayyare
ıi düıürdük. 

Brianık bölgeaiade kata· 
larımı kuıatmai• çalıtan 
Almanlar buna muvaffak 
olamıyarak muharebede çele 

ağır zayiat vermişlerdir.Ma

harttbe meydanında 3000ölü 
yiizlerce mitralyöz 50 tank 
bırakmıılardır. 

------o----taabul - Hendekte ıe
yakıaıada linit madeni 
amaıtur. Kılöri derecesi 
~·~tir. Bu ;eni _!ö~-

1•aı yakında iıletilecekti r 
fİ•arda aıfalt da olduğu 
~ıaiyor ve arııtmhyor. 

!Yüksek Bhligatname-f Su sporları 

___ .. __ 
ilere Darasız - --

yemek 
li1e Velrileti madenler

~mıali m6e11eselerde ça
' lıçllere parasız yemek 

eıi ve yatırılması için 
edenlere emir vermııtir. 

• ı·ı k dll k ı Merıin (a.a)- Deniz harp : 1 er sev e BCB ı o~ulu liseıi talebesiyle Ge~ 
ı Geçen ıene ve daha ev ·ı dikli erbaılar okulu talebe•İ 
: velki senelerde mektebi ı tarafından dün burada ıu 
ı ikmal eden ytiksek ehli- ı ıporları yapılmııtır. 
ı yetnameliler yedek subay ı o----
ı okuluna sevkadilmek üıereı s· . . ld 
ı 21-10-941 salı günü lzmir ' ır sergı açı 1 
ı yerli ıskerlik şubeıinde ı Denizli (a.a)- Hallıevinde 
ı hazır bulunacaklardar. ı ev konserveciliği, çiç~kçilik 
ı Gelmiyenler hakkında ı ve ıapkacılık kurslarını ik
ı kaauoun ceza hükmü tat- : mal edenler tarafından ter
: bik edilecektir. ı tip edilmiş ve bir aerri 

açılmıthr. 

Yeni bir kuşat
ma hareketi 

--o ...... --

Loadra (a.a) - Moıkova 
ratlyoıunua bildirdiiia.e göre 
So•yet lntaları merkez cep· 
h~ıiade Kalenin kesiminde 
••i cenahtan bir mukabil 
taarruza geçmişlerdir. Beş 
gündeaberi .. Karp" ıehriade 
ve etrafında muharebe olmak
tadır. Almanlar son iki gün 
içinde 800 kişi kaybetmiıler
dir. 

Viazma kesiminin ıol ce· 
nabında dilıman .. B" bölıe· 
ıiade Ruı menileriae ilerle· 
miştir. 

Viazma ketiminde bir Sov· 
yet birliği iki dilıman piya
de taburaau hezimet uirat· 
mıı, 6 tanka karıı ko1m• 
bataryası ve 60 motoıiklet 
tahrip etmiı, 30 biıiktetçi 
Almaa öld6riilmiiı ve iki Al
m•a bayraği elde edilmittir. 

---o---
Alman havacı
lığınınf aali veti 

--o--
Berlia, (a.a.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Aakeri kaynaklardan Ye· 

rilen malumata göre Alman 
hava kuvvetleri Sovydlerin 
gerilerine yıptıkları mltead
did h6camlar neticesinde 1 
tren 3 lokomotif 91 etomo· 

't bil t•hrip etmiılerdir. 
• Hava muharebelerinde yal
nız Alman avcıları 27 Ye 
tayyare bataryaları da 5 diiı
man tayyareaini diitürmiiı· 
lerdir. 

Pike tayyareleri d&ımanın 
ıahra bataryalarını ve kara 
kıta toplaru' a hiicum ederek 
ağır bHar ika etmiılerdir. 

Ayrıca bir ıırhla treae bir 
çok bombalar ıtılmııtır. 6 
iıhıyoo ve bir çok trenler 
hasara uğratalarak düımaaın 
başhca hatları kesilmiıtir. __ .. __ 
Pehlivan 
Güreşleri 
Gaziantep - Cfimhuriyd 

bayramı münasebetiyle Aa.
tepte Çocuk eıirgeme kuru
ma menfaatine olarak peh· 
livaa güreıleri rHtip edil
miştir. 

30 llkteırin ve 1 ikiaciteı· 
rinde yapılacak olan rtıreı· 
lerde birfociye 225, ikinciye 
150, liçüncliye 100 lira mli
kifat verilecektir. Bat ve 

Almanya 
bir milvon 
asker istiyor 

--o--
Roma (a.•)-Miıter Lıt~ 

120 ltalyan cemiyeti •~ 
rıDa beyanatta bala&•~ 
Almanyanın Italyadaa 1 ~ 
yon o' ker iatediiini, B ~ 
rın içte birinin Franı• ifff' 
mıntakasın, biri Yugoıl• it' 
biri de Ruı cephesıne ıi 
ceiiai ı6ylemiıtir. 

--o--
Afganistall 

ahvali ---
Londra, (a.a.) - ~ 

ve ltalyan tebaaları ~
niıtaaı terkedeceklerdfr . .,a. 
r•• h&ktimeti Alman ve I 
yan tebaalarıaıa meaal•~ 
leriae Hiadiıtaa - Irak K' 
Türkiye yolu ile ıer~111 
döumeleri hakluadaki l•S~ 
teklifini kabul etmiıtir. ~ 
gan bOk iımetiain bu yol ~· 
kararı Alman ve ltaly•• t 
çiliklerine bildirilmlıtir. ı,.l' 

çilikler bu buuı iiılf uıı" 
mutabakatlarını beyaa • ti 
lerdir. Kibil radyoıaa•• ~ 
yan ettijine göre Afı•• ~ 
kümelinin bitaraf batta.,, 
reketi muhtelif veail• t 
beli;tilmiıtir. Afgan bl~, 
meti bu bitaraflıfıaıa -'il' 
leketteki yabancı aa•~·I 
hrafındaa biluHa ,ı111 
harp esnaaıada ihlil cdl~ 
meaiae haıaıi bir dikkıt 11" 
fetmekte ve komıaJal ~ 
dostça miinaıebetlerlDI dl~ 
hafaza ve de vam ettitot ~
için eliadea releal ,., .... 
tadır. 

--o,----
Mahsul bol 

~· 
Adapazar - Bu sen• 111• f 

ıul bol olmuıtar. Geç•• 1" 
48 bin ton olan mabıol ~· 
sene 75 bin ton olarak :.., 
min ediliyor. Çiftçileri il' 
bir milyon liralık bir I' 
temin tdilmiştlr. 

-1111--
y eni bir bal~ 

Viıi (a.a) - Gece ah~ 
haberlere i6re Alot•• ti ... , 
Moıkova taarruzun• c• bid' 
diier hir noktada11 sol dt'' 
bir harekete ba1la1111ıl•' 

ortada kazan•c•k peb- ı 
livanlara eUiıer lira tazminat 

verilecektir. ·--------

• 
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