
ı bir su
tu hayaiİ-

iL Pariıiyen) r•ıeteıi ....,,.d 
lıı l • •ımzalaaan bir 

' • lzeriae bittin cep· 
laarp darda" hıbe· 

• ''•dırdıj1 ıeviaç ve 
b1aa11aıo; pek çabuk 
iial tanir eden 

f '-'laa ıaaamıı rahlara 
;.eı bir darbe ladirdi· 

~· •di1or. 
•tea matlübiyetia 

ta P•rç•lıyan katil ze· 
~~lllıt Fraaıızlar için 
'-1' dea daha hof, da· 

• Yericı bır badi•~ 
-.::.t• ri ol baou çaba 
"- P edısa hakikatin 
~ laJtm yamruia ka
'•lerı meyllı 11e aev
"'- •lı bir hal ve vaı&i· 

W.ar olunamazdı. 
..;:••na ı6yl~me~ il· 
~ ... la1anl duyralar· 
\i, laıaıia biç bir mıllet, 

ferci yoktar ki ia 
il 
.:: bıf •Dıaa boimak 

korkau9 Ye kaalı 

L._ ~• nihayet balda · 
l~ ite ıe•iame1ia1 

._ bayram J• pma11a. 

.. •• yasık ki, çok 
IH.ı&akl m8thit 

~ iaaaaiyeti b6yle 
' bayrama kavuıta-

~"'-•taere beazem~k
-.1r llalaamakta· 

"in C40ll (._.8,. gUn çıkar eiv .. ef ıJ .t ?'tı:tt l 

Kış harbının 
Almanya da 

tesiri _______ .:; 
Lond,a (a.a) - Madrid-fiı 

den bildiriliyor: 
_ Be~lindeki lıpı-a-yo-=-ı~,....g•zeteJ 
muhabirlerine ıöre Alm••I 
sr•zeteleri,-ilk-·d tıfa Tr olar•k 
Ruı 1 harbinin ıelecek 11111 
mevsiminde devam edecetlal 
yazrnıılardar. ~~~~~~ 
Şarkta kış harbinin devam 

edeceii, . fakat Napolyoa 
ribi bir mığ'tıbiyet ve ricat 
olmıyacai11 umumi.,.bubia 
kı,larını biç ıılnntı çekme
den Ruıyada Alman Hker· 
leriaia Oıleriadea çok uıak 
bulaom•l.,ıaa rağmen kıt• 

dit auıı ••"•rleriadea dıba 
f azıa tıbammGI edec• ii ve 
bunua içia lizım relen bl· 
tlo tedbirlerin alıamıt bulua• 
dui'-' ifade olunm• ktadar. 

Bu malule, Almanyad• 
beyecaa uyandırmıt ve bil· 
h"u b-tlk. buekihd luı ae
bet>iyte bir durıunluk reçi 
recejiai ve ilkb•barda mad· 
di manevi mlkemmel vazi 
yetler içinde devam edece· 
iiai aalltmııtar. 

---o--
Kafkaslara 

doğru 
B&kreı (a.•) - Ofı: Ouı .. 

verıal ıazeteai diyor ki: 
"Alma• lutalarıaıa ileri 

ylbllylltl ciddi eaıellere 
utramalr11zın Volraya kadar 
devam edecektir. Sovyetle• 
rin Doaeç &zerinde muka
vemet g&ıtermelerl m&m
k&adür. F•kat burada Ruı· 
Jarıa muvaffak olmak &midi 
pek azdır. 

Timpul ı•ıeteal de Har· 
kofta Roatovaa d&tmek Bze• 
re oldutuaa ve Kaf ka1ya 
yoluoaa arbk açılmıı oldu· 
tuna yazmaktadır. 

--o--
DahlllUB VB-111 döndO 

lataabal - Şehrimizde ba
lunaa Dahiliye Vekili Faik 
Ôztrak Aakaraya d6nmBı· 
tir. 

Soğuk duı 

Kııın ıoruk dat hoıa 
rtder mi, ritmez mi? 

Buna, daıe ahıık olan
lara •ormab, fakat biç 
bot• ıitmiyen dutlardan 
birini mltareke haberi 
6zerlne bir hıyli bayram 
yaptıkları ıonra acı hı· 
k lkata &ireaen ıavalh il· 
yejlllar yıpmııtır. 

Son Da kika 

\lf oskova kona 
feransı işi 

bitirdi 
Moıkova (•.•) - Moıko

vada toplanan AmerlkaD, 
fog iJiz ve Rus hükuaı ctieri· 
Dia d eleg .uyonları _ taraiı.i'=" .. 
dan akdolunan. koıı fe;;;;;D 

: d&o İneaaisi~ibitırm-;sC d~I • 
llayııile aşıiıdaki resmi Jeb·, 
Jliğ neıredilcnittir: -, · 

Çö çil • Ruz elt Di'iiôterek~ 
mO acaati 6ıerine Staliaio~ 

otasvibi ile akdoluo n içtima-. 
~Jar IODU ı da her OÇ°~d-;vJet 
.. sovyet Ruıyaoın- f,, ıistlerer 
~k•rıı ·2'iritt•i•- mücadekde 
mtiıterek kaynaklana birleı·' 
meıi aeticuınde b6yflk y•r

·dıımlara maıhar olmHJH•· 
aıaa v.rılmıt ve bu bÜıuata 
mutabakat huıl olm-;ftür~ 
Tebhğde konf~ran,ı;-;;.ı, 

CDf"VZUU dür y•yı - nazi ... 
f aş · dlerdeo kurtarmak - ve 
tebdit altında bulunan di
f"r milletlerin ° kurtaa1lmaaıı 
d•va11nı gütt6ifl k•ydedil·• 

. mektedir. • __ .. __ 
[ogiliz v:ünlük 
harp masrafı 
~ ---- ·-

13 milyon 
Londra, ·(a.a.) - t Maliyeeıı 

Daıırı fAvam kamaraıında 
Parlimentonun yeni 1 mil·• 
tyarlık krediyi kabal etmed' 
dolayııiyle beyanatta bala·f 
narak- demiıtii ki: 11.!F 
- "Bu - para ilk kiilülöi-i 
larıaa kadar- harp mHrafla-• 
rıaı karııhyabilec-;ğlal ve"' 

-.balen- Inıiltuenia g&-;f &k" 
~harp maarafuİİa-13-:-ooo-:OOO 
olduğana .. blldlrmtıtir. 

Geçen harpte bu rakam' 
hiç bir zaman '"eralİı edil
mem it en bilylk rakam 8y 
milyon 500.COO ıterlia oldu· 
tııaa tebarüz ettirmiıtir. 

---o---
Mebuslarımız 

• 
seçım 

dairelerinde 
Ankara (a.a) - Seçim dal· 

releriade tetkikatta bulun· 
mak üıere Sivaıa ~elea meb· 
uılar valinin refakatinde 
Sarıkamııa oradaa Zaraya 
gitmiılerdir. 

--~:::::---

Halifaks 
Amerikada 

Londra (a.a) - Amerika 
hDkümetl nezdinde loıiliz 
mtlme11ili Lord Ha lif akı 
dla tayyar'" ile vııif11i 

bıtııı dlımlıtlr. 

e S 1• 'ie~erıı. 1.S ti•a 
.; 4.,,,. 4 .. 

A 1 81-'t.. Sl l\ıtı.A BASIL~ ISTJı; '\AYISI (100) PARA 

apağılar hükumet hesabı
na Sümerbank vasıtasiyle 

satın alınacak 
----111111111111----

Ankara ( a.a ) - iktisat 
Vekiletinden: - -

1 - Milli korunma kanu· 
ou hükümlerin göre aşsğı
daki 31 vHi yet 1ve bir kaza 
d1:hilinde mevcut yapığılara 
bukümetçe 2 birinciterinde 
bugun el koıı muştur. Bu vl· 
l~yet ve kazalu şunludır: 

Edirne,~Kırklureli, Tekir
dağ, lstanbul, BurH, Bahke· 
11ir, Çanakkale, bmir, Mani· 
-;;-=_Afyo!', Eıkışehir, Kilh.h 
ya, Kony•, Nığde, Kayıeıi, 
Sivaı, Yoıg.t, Tokat, iç 1, 

Seyhan, Mardin, Urfa, Dl• 
yarbakır, Muş, Bingll, Era
ram, A2ri1 Kar1, Tratt-. 
Van villyetleri •• PolaA 
kazası. 

2 - Yukarıdaki tuala Si 
viliyet ve 1 kazada bllwm .. 
hakiki ve hllkml pla11lar el· 
leriode mevcut yapal'alan o• 
gün zarfında birer be,. ••• 
me vererek en yalrı• alnat 
baukaıı ıube veya •i•••• 
bildirmeye mecbartlarlu .... 
ka veya Ajan• balaama,.. 
kazalarda beyanaam.ı.r ..-
rilecektir. ~ 

/ 

Ruıların Almanlara terketmeğe mecbur oldaklan Jeihlt 
klU yıiınlanaa çe•lrmefı hiç bir zam•• iht11al etmiyorlar. -- - -ALMANLAR RUSLAR 

Ne diyor? Ne Diyor? --o,--
Berlin (a.a) - Alman teb· 

liğI: 
Dinyeper aehrlai• doiu

ıandaki hlcum harekib eı• 
ktıl gibi muvaffaklyetle de
vam etmektedir.· 

Diayeper•Petrovıknn do· 
ğuıanda bir zırhlı t&men,bir 
baskın rnetlceslnde dDtma· 
aıa milteaddlt llataryalarıaı 

ijtiaam etmiıtir. Daha ıi
malde diier bir zırhlı kov· 
vetle-.ıiyle karıılaım•• ve Sov• 
yet taaluadan 45 ini tahrip 
etmiştir. Geri kalanlar kıç
mı şhr. 

Alman ıavaş tayyareleri 
Moıkovadaki aıkeri teaiıab 
ve iııe depol1rıaı bombala· 
mıılardır. Yaagınl1r ve şid· 
detli iafillklar olmuıtur. 

Berlin (a.a) - Almana ğır 
topçuıu 30 EylBlde Lenin
graddaki endüıtri tesisatını 
müessir bir tarzda bombar· 
dıman etmiştir. 

Mareıai Budyeni kaçmıı 
Berlia ( a.a ) - O. N. B. 

ajanıı bildiriyor: 
Harp muhabiri Hanri Rih· 

ter, şark cephesindeki PJljt 
ve Gurderyan rruplar1aıD 
telefonla Daııl 1ıöı01Ulklerini 
ve naad m&ıterek hareket 
yaptaklanaı ı&yle bildiriyor: 

- Devamı 4DDcU ubifıdı -

---o---
Moıko•a (a.a) - 30 a,. 

lül g&ail kıtalan mı& .. tllı 
cephe laoyaaca dit ..... 
çarpıımııtar. Şl•detH ...... 
rebelertlen •o•r• lııtaıan
Polta•ayı talaliJ• etmlftlr. 
30 EyUil ıeeeıl de kltalan
mıı mücadeleye tlenm ... 
mitlerdir. 

Radyo gızeteılae 
Smoleaakte So•yetler 
taarruzda balaamaktadar'-. 
Burada bir Alma• tim ı.t 
çevrilmiı ve iki alay 
oluaıa tümenin &ltla hu 

-o'--

Y unanlılann 
açlığı 
-··----

lstaabal - Yanaautu 
daki açhğı ve lztıraba d 
yaya bildirmek maU.Ullllıl 
bir heyet buıü• feınn•._ 
gelmiıtir. 

Heyet, eski Yuaaa H 
ciye nazın Mavra Mih 

reiıliğiade bulunan he1 
milli komitede• dart 
vardır. Emekli ı•••ral R., 
bu dı he1etı dılalldlr. 



ı ıe-;.ı·;.-;..;;;-i ·i 25 Lir pa a c za 
i Kahram nı ; sına mahküm oldu 

49 sn af 
cez tan 

e şofö 
ıldı 

J SOBUT Y 4 

1-16- Yazan ·H : ........ --·· - ...... 
•daları nağluı,noih rı çı · 
lahyor, ıüvariler atlatırı o 
lanlanDı ııkıştıriyo , büyük 
bir g•lgale ve hayhuy s.da· 
lara ortalığı oğultuya bogu· 
1ordu. 

Baıkumandan ·mev\iiind 
bDhaaaİI Sobut•yıo gür ve 
ta•nan1eıi duyuldu: l ıerı 
arı!. .. 

Şimdi lntalar,bölükl r co· 
f&D ve ~ öpüren nebif l r gı· 
dalgalanmtğa. b ıtadı. 

Atların ayeğı altınd n çı 
lıaa tozlar bir kara bulut 
aibi ı&neıin yüzÜDÜ k p ttı. 
Koca ordu, düay•v• ve ta., 
rilae faD •eren C na-iz, m· 
aaliae sar ıaalab•U kuman· 
tlaalar, çeJik koUu v ay tıdı 
efrad durmadan, dınlanme
tlea dereleri, t epel ri, vadi-
leri atıyorlar Çib ıedlerı e 
J8kl•ı•yorJardı. 

86yJece üç gil a githkt n 
aoara riiya Tüdderioin mes• 
klD oladutu ar ıioin hudut· 
lara glı6ad6, Cengız Hiya 
ouaıa n baıku ına bir e lçi 
llDderdi, blli kayduıart tes· 
Um olmalarını ve m"rnl~&c et· 
lerine biç zarar verilm yece· 
tl•I bildirdi, Hiyahlar e'çıye 

tldetle hakaret ettiler. Bu 

•• lzeriae C engiz Sobut • 
,.. ba meseleyi halletmesini 
tlamretti. 
~ Sobutayıa lutaları yıldırım 
lt'IH Hiyahların üzerine aktı, 
;ok çetia bir muhueb den 
t-•ra buraıı taumar edildi. 
'C••ıi& orduları ve diğer o
raklar burada toplandı As· 
sere bir hafta kadar istira· 
... ı Terildi .. 

Ba milddet zarfı da Soou
•J yine boş durmuyor, kizh 
eılu1itile oğraşıyordu,ad m· 
nadan :n peierlil ri i seç
~ Çin ı ddind be ·çi butu
.aa Tibk aıkerlerinia ko· 
aatanlarına nüfuz etm ğe 
laderdi. 
Bunların kimİii öldürüldü 
ı kimiıi de k çmağ mu· 
affak olarak ord g h dön· 
ller. 
Çi11 seddioi bekleyeol r 

• para ile tutulmuı olan 
kerlerin komutanları on· 
ra "Biz bu milletin elıme· 
Dl yiyoruz, kendilerine 
kat yemini ettik ve tıöz 

'.t'dik, Türk sözünde ve ye· 
iade durur " 

piye cev.p vermişti. 

~inler çok ç.tin bir mil
tti, Cengiz/ilerle mü· 
2deleleri tam 24 yıl 
rmüıtür. Bunlarla Soc 
tay, Cebe ve Moholu 

fOk uiraımıftır 
iae bu ci~uda m ıL uo 
DaD Lin Türk beyliğiı in 
ai de İc•k ediyordu; Ön· 
ar•ya da Çakar h'>c Mn 

etinde bır elçi h y t 
erildi. 

-Sonu var-

Y lio oğlu N sim dında 
yyar b sın cıhk y11 p&rı bh 

u p y 1ada •atın al ığı 

rıı tter1 mahalle aralarlD.i 
metıuı 100 kuruştan ıetmak 
uret yit: ıbh&sara yol , çtı· 

gı d ı z bıtaca hı.kkı .. da 
mu• meJt- ya pılaııttıF. 

Bu m•lı metrHinın 55 
kuı uşt n ve tüccar e İDde 
peı bend ciyc geçoı ı Ji-

---
at ubul - Z bıt c y -

pııao teftişler netıcesı de 

Üı üdar ı ııot uında c!ö t, 
E nH ö t! rrıota a ı d11 35 
eın f ve ş brıa u ubtehf 
sc-mtleıinde 10 şoför bele 

oiy nizama m aine aykı ı 

hareket etti !erinden dolayı 

muhte1if c z iar ç rptınl• 
mı 1 ıdır. 

Bund har "et zım g Urken, bu seyy r sa
tıcı 65 ıs uru;;ıt 0 ıaho almıf bahndc i tr n v ylard •t· 
,,, f ı.. t f tura ıbr•z etme- hy o 20 ahıs hakkında d 
r.ııı,t '· bırer Jır para cezası keııl-

Bi buçu met e riz t mıştir. 

ışın .!.o dcğ•n bu hadise lst nbul - Ş h imiz<'c ih· 
aliye} c Jr ti l t:thrıJrnış, tıkarJa müc d le içm biiZlt· 

la~ ü ibtih d n üc d le u ay cez o görüler. mah-
m ai ;de 25 tir par ce· progı nııoırı t tbi ine bu 

z H m h fi o ecıilmıştar. 1 gü.ıdeo itıb r u b 

• 
şçı lı k c 
Ü.ı.um ve incir satışı rı 

müo ı bet yle ihrac•tçılar 

ara md y pı l c 1 tevzi t 

hak ı da bugu !erde Tica· 
ret v Jetinden 1 ~ kadarlara 

mir be 1 ome t dir. lb r . 
ca• çılH, çtı ları ım 1 th•· 
n lerde şimdıd uıum ve 
incir işlemektedirle . 

---o---
Köglümüz şimdiden 

ha va i 
bazı 

Ziraat vek ti teş ılihna 
ve valilikl re bir t mim ya
puak dıb şimdiden bay· 
v n y mi hd rik edilm sinı 
ve l ış içinde h yve ölümü-

o ve lüıum uz k ·imlerin 
ö cüne g çi rn i i, h yv n 
yemi t d ri ı ıçi ı öylümü
zün memurJ r t rafrnd n y 
dıolatalm ını b tt imece 
u"ulıyle h yvan yemi ted -
ri inin temin edilmeıini bil· 
dirmiştir. 

Bı h .sa et, knıe , abvı.:, 

peynır, odun, ömur bÜ· 

tüa yaş ebze fuıtlen kon· 
t olü iddet endırılc:cektir. 

Ş brimı&iu ba:ı:ı em b ~-
aHıiA lDID m ı "c 

ilo onu bir ku uş f z sıl 
tm s. nı dahı ö u e ge 

çı c tir. 

M b.ıtc ba kall rını , U 
muwi b11y t pabahhgıoda 

rol oyn m ıo k1ııt'ıy D 

meydan venlmiy c ktir. 

l t ı.bul - Bu '9 r· 
U Ü b hodan cİ· 

la şı d tli bir 

ücad B-ı 

ni rı 

v 
lıy )10 

u uyuc . ' . 
1rın 

"Biz Karşıy ad oturuyoruz. H<"r gün vapurla lzrniıe 
iniyoruz. Bazı günler vapurumuz Pas kort i k ı .. sıoc y na· 
şu k n zorluk çe iyor, babuıua ö ümüz ıştır Bund .. n ıoor 

d1aha zorlayacaktır. Bun sebep isk lenin her ıkı t ,._fı 
bazı büyük vıpurlano ya ın olarak d miri m 11 ır. 

Fikrime göre bu i eleyi bıraz dab ığ vey but ool 
ç+-ı melidir lst Dbul V• purlaru.ıı ııkel sıni d~ Gazı bu•varı 
ğL götürm lidir Zı l taobold m ş brımızc al g 1 
ıı v u k r uı d hf • \ e mer eııoe da uz c; to~ u 

v g rıuut.z m k rş laş o kt vt g ı 1 lı ı ız 

!\; ı o k ouaıar"'sım v ·rm khdır, 

H lbu"ı G zı bulvau k şı ırth güzel ve bu)Ü bır c dı1e 
ile ha şıhı'1 c ğı gıbi y .i :uma od d , vı.putun b ft' k t 
güol ıiode olao al b lak içıo g oiş bir yer olall G zi bul
varının ğr.ı k k uygu ı geı .. ce •ttr a ıvotuz ,, 

a1..-......................... . 

.. 

i Şah2 
rısı e indi• 

yolunda 
---o---

Karagöz gazino garson. 
ıarından şlkagetçi! •• 

Seyircı - lımui saır ah 
v 1 ve vaıiyt.ti ba~kı da ne• 

Tabran, (a.a) - Etki Jf 
Şahı Beoderabbaıt•• ~ 
dera vapuriyle •Y11 ~;/ 
Aileıiodeo birçoğu . 

· ,tıf· .. siyle beraber gıtoıı 61' r 
Alın n h berlere -1 ti' 

ki Ş .. b önce Hindi•~ 

J r düşüoüyorsunuı? 
K rı:göı - lzmirin her 

~ ÖŞ .. SIOI Datıl bt ğendiğimi 
•Öyl~ miştim. Bunu aöylerken 
riy kiirhktan da hoşlanmll• 
dağımı İlive etmiştim. O hal
de lı:mirio gazinolarda gar· 
ıo Ja ın ç vırdikJer i fu ıld k· 
1 ra bir türJü khm ermiyor 
vcss 1 m. 

A ıl khmın zerre kadar 
rmediği bir şey v r a bil· 

b s b zı içldh g zioolar 
sa bıpler ini bu ötü ışe bir 
ç re aram m ları, bulmama· 
!arıdır. 

S yirci - Ne gibi fırıl 
dakJ rd n bahsetmek uta 
yorsu uı? 

K ı göz - Y dığudı, iç· 
t ğınız ylertn b s bını çı· 

11rke mub k yemcdı 
ğı ız, içmcdığ iz içkı ve 
ycmeklerı d tısteye koy 
m yı uoutmıyorl r. Bunu ib· 
tar ederek bu f..z leyı artır · 
m.ya uğraşarkeo, bu dc:fa 

orad 11 d cenup '-·ki~ 
sına gıdecektir. Şab, 1;,I. ~ 
ceıini beraber g5ti1'~ ' 
sa da oğullarnıdaa d. ~ 
ve bu r da ıimdik• 
kard ti Veliabd R•"~ 
berab rinde lmııtıt• ~ 
rından iki i ile bit d 
da beraberdir. 

---o----
Bulgar·sta 
Y nı Paraşotı 

----
Sofya, (a.a ) - p. ~· 
Geçen camarteıl 

Bulg r aru:isiode P"'•ilı 
g d iia Kr• peU., 

nid u Sovy~t p r•t•t 

inm ştir. 
• •• Sıl b. mübıınm• 

madde'.'luiyle IJJec 
•• bütü ıi bu Moı ov• •J 

yak lımmıştudır. 

dda.ı giiısooun J h n de ve K r göı - Gıtı10 

o uşterıt in 1 yhiude bir ye· p b rd 0 k1t•r 1e J 
ü ı ya lış ıgı i e karşılaşır b" 1 bit 

sı ız. Bunun o iceıı ae olu· g• ı sool rın ' "Ye f 
kz ük, d b doğ uıll ıf °;M 

yor. ıifiyor muıuouz? 1"'' bil"'°:'• 
Seyuci - Ne oluyoı? tü iiK v-., e ' dogruıo )lff , 
Kar iÖZ - No -olac Jık " P~c k olorlır~ 

g zivoy gide ve biraz mueı esed• ç hjtıo JI 
aıeş'f:J ~nec lı )'erde ad m· kını keadil rine soD dı:f• 

: 

ı 
: 

ıllı inirl nen müşh ri bir r.ık ihtar olunmatadır. ~ 
b''' d b o gninoy y k bas· Çünkü bu surrtle •" 

manııya yemin ediyor. be;,e ar m ğa ·gide11let• 
Sryirci - Buna arşı ne hir ıu1.ıulmu oluyor· 

y.,_p_m~l-ı?~----~--~--------------------~ 
• hisarla idares·ndelt 

Sofr ş re pları sek, dömi sek ve kırmızı ıw' 
Müd fa vergi .i ~:ti"' 
de p ~zitosu dabıl . 

H cmi Şişe b şın 
Sıınti lıtre yapılan zam 

f ti 

70 
200 
340 

Ku uş 
7 

10 
20 

Mıaket şuapl rı 

fi c i Ş ş b şıoa 
S nti litre y•pılan z m 

rirı bal tı ı• 
Kur uş 

55.50 
120 
187 ~ 

üdaf vergisi ş'f~ 
poı.itoıu dahil b•1 

bel a satış fıatı 
uru le uru 

w 5 ~5 
·200 10 135 ~ 
27/9/941 hrıhioden itibaren idare şarabı fiatleri •', ~ 

mıştır. Hacım itıb ıiy le şişeli ş•raplara y pılan zam ft il&!:' 
yilcran b ika satı fi ti yukarıy çık rılmıştır Kc)'fıy7e ~06 olur u . .,. .,, 

1U , 941 4:l m YSlmlD b şlaı gıcı bÜ)'Üs" ~ ... 
rMml dİllt'rde dt'ıtao H dy L11mar ve P 
yar•ltı ları - Tüc kçe Sözlü -

a enimdir 
V bütüa renkli - Rob~ıt Youog 

a e e Doğru 
ıse nılar: 11 30-3.30-7 30da .. Cumartesi, pnar ıaıt 
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nca , .. 

t S uncu D n 
""Qc/a kullanılan kelim ferin na:sıl telaflu% olan

~'"' 6eçen Jersie g6•termiftik) 

~ thct he iı a iOOd boy Ouun iyi bir çoca oldu· 

•t nıe 
for your boo 

t to ıpeak Enıliah 

,:our book and read 
il •t (f~rat) Jeısson 
''• ia a Jarge houı 

~ {°11 cold? 
•ın warm 

" ' ,, ''Y hot to day 
~ , couıia at bomme? .. , . 

ıı at acbool 
~' Jecaro aad teachers 

-., tb 
ı ou Know yoar 

" eh 
Old 6. ıa tb t mao? 
10•ty fıve 

ğu u bHiyorum 
B n b kıoız 

arayınız 

onuşuı isti 
Kıt bınııı 
Iogılizce 
yorum 
Kitabınızı lınız ve ilk 
derai okuyunuz 

O büyük bır cvda oturu· 
yor .. 
Üşilyor musnuz? 
H yır sıcaklı his diyo· 
rum 

Bugiia hıva çok eıcakhr. 
Amc z deniz evde mi dır? 
Hayır o mc teptedir 
T Jebeler öğ'r nirjer ve 
mu ilimler öğretirler 
Der İnizi iyi bildığıaııi gö· 
rüyoram 

O ad m k ç ya ındadır? 
Kırk baı y şınd.dır 

llinıf ri.ıni-'15 Yaşı da bir 
iltihak ızı kaçırmış 

~d ) Tuc lcaıasınb a Hllleyia en er oğlu Muat.fa K rac:alıaıa 
t, .......__o--- Kem Jp.şanın Armutlu k6y• 
a kıı lııesi mOdürlü- Ooden Ahmet Akce kızı 15 · 
~· V c:dıde Karadaıllla y•fıoda Bedia Akçayı kaçır-~qıfa .. . 1 
ijlb, 

1

2~ memnunıyet o dığı kıaın ebeveyni tar fıa-
' 'I •tt1r. dan şikiy t edi lmi ı o1d11ğua· 
&_ · ' 4lde y61isek tabsl• d•n yakalanoucıtır. •~tt'1r ., 

~ 
1 

•da ikmal ~tmit FAYDALI 8lLG1LER 
i t Is 61tü cfid iir Y eoa 

~e tııııvaff.k olma· 
•ıı. 

~I •"'ff. 
~ ~ Gc.ıverıiteaioe bağ· 
~ t'»lb u mezunlarından 

t, Fuatlı hmir kı z 
.\~-.~lctebirıe, Ba. Mc· 

l ~t~ ~11•th kız Hıeıino, 
,~ 6• Belli f zmir kız 
~ 1~1•0•, Bu. Ta bire 

'' •• t 'lı·. e m~ktebi öğ· 
t•r:ıc t . d'J . · ayın e ı mış 

Rıhtım 

mad· 

uııdızıar ile uğra
şan uıldız 

Yıldız! rao vaziyet ve y rlc
r ioi tedkik il me§gul olan 
amatör müneccimler, bir çok 
dtfalar, meslekten yetişme 
mealekdaşlarınd n daha tali 
bh çıkıyorlar. Bir çok seyya
reterin kedi d&yle amGtÖr 
alimlere naıip olmuıtur. 
Mt'şbur yeni ıiaema yıldn:· 

larİodan Bili Hae, felekiyata 
da beveı ıardığı için ıon 
ıi tem t eleskop aatıo alarak 
buıuıi bir raaathıDe iaıa 
etmiı vo burad n geceleri, 
yııdız' rın vazıyetine koyul-
muş ve zuhal scyy r sİhİD 
civarıodı, şimdiye kadar hiç 
bir fel kiyat ilimi in dikkat 

c 1 fdmemi olduğu be· 
yaz bir Jeke görmüş ve bu
müşıhcdel rini Nevyor mil· 
necdmler koııgr ine tebliğ· 
etmiştir. 

mır.ııımıımııııımll'ııımınıırmııırı:ırıımııııımııııııııımı 
Cut ve Zuhrevı Haatahhları 

Mütehusıaı 
DOKTOR 

ih 
cı Beyler So No 79 

Ram zan Mü•ahabeleıi 
-~--

g c 1 in e ev· 
Jer y pılaa gleocel r e 

sı zm le d n b Şıia, tiy tro
a r , oıt oyu larıo ve k · 
ragozlcre de gidi irdi. 

O z mani rda h e , he 
m n lzmino b r t rafında 
ve bilb ssı mOslum n ma 
h•lleleriode bulunan biıQ 
mum kahvelerde ç şitli eğ 
leoceler vardı. Bu !arın en 
çoğu Karagöz idi. Biz ço· 
cuklar Karegöze b yılıyor· 
duk, can •t rdık. Aooemi· 
ıln, babamızın en buyuk 
mükif at vadi : "derslerine 
çaılış1r v ya güııdüzleri V· 

den ve okuld n verilen v • 
:ı.:ifderi hak iyJe y p r ve 
biç yar t11 .zhk y p 11 :ı.:sanız 
aizi akşam k r göze götü· 
rüıü:ıl,, 

Biz arh ttf lc • doir de 
derler y - ve eski bayat 
f rkıfarla ve çatlak sesle 
perde rkasınd öylenen 
ıarkıları ve H cayv dın baıı 
yerlerini pek anlıyam dığı· 
mız gevr k ve çıpr şık 

cümlelerini ve mesel : "8 n 
bendeniz, eli yüzü yoomuş, 
elfazı düıgüa, sözü, ıöhbeti 
t th ..... ,, sözlerini ve ona 
cev ben Karagöı.iio de k -
rık sesle ve t m Türkçe şi 
vesine uygun olar .. ve bi· 
r z p~ltek bir ifade ile, p t 
diye p rdey~ inerek -"Hoş 
sreldio b 1 abağı ur tlı .. ,, 
Cümlesiyle bir !iolono pis-
ton ıibi ge"id ileriye 
uzanm sın v sayıkl m • 
siyle ve arad ırad diz 
k pıkluıad o kırılmış gibi 
mütt hurık bulunan bacak· 
larını oynatm sına ve y rın
de kıpnd masına b yıhrdık. 
Ôace karaa-özle bacayvat 
birbirleriyle konuşur) r, ve 
karşılıklı ol r k hacayv dm 
yumrukl rını üıtü&te koy • 
rak Hk•lıoıa lhna tutm • 
sına baka bak doyam z. 
dık. Oolar bir müddet s ç· 
ma, s p o göıüşürJer, sonr 
dost ol r k ynhrlar. Geri 
ısi geriye p rd den çe i
lirler, eonr kanlı k vak f 
s ne i oy11 nmığ bı 1 ı· 
lı .c hepimiz .. ıbır z ıkl 
k ragözll dört gözle beki r 
durur, sonr oyunu ic bata 
olar k karagözün cınler ta· 
rafmd n ç rpıldığın b yağı 
müteeHİr olur, içimizde 
onun dört yaklı ve 1 lfi· 

c yip bir mahluk haline gc· 
lişiuc b yağı ğhyanl rımaz 

a bu u urdu. 

O dan on m su 
k ip ·rimiz e ço sevdiği 

iz K gözün haşın 

bide bir felAkct g- imi gi· 

bi hep bu tees ür bizde 
dev m eder, b z m rüy mı· 
za bile girerdi. Ah çocuk· 
Iuk, ah bu b it te olaa bi· 
:r.i o v kitlerd tat i den 
v k bk ha tuf nl flD bo 
i•n eil ucelar .. 

1 

ı 

m li )erine 
J rdir. 

• 1 

fa-

Yeni mezu 1 rd 11, Sabi· 
hı Güncencr Bursa lincai e, 
M hmed Ôz:g..,n A hly 

1 

Halide Utkuo Kony , Sü
reyy S roıın Sıvas, Yıldız 
B ykara Ad n , Nevzad Ke· 
sım Kony kız oğretoıeo 

okulun , Sauiye Erm n Bu· 
c ortaokulun , Celile Şeh-

üv ıoğlu B lıkesir lise ine, 
S~ra Fıratlı lzmir Kız öğ
retmen okulun , M hmurc,, 
Ômerc o Ma i ortaokulu 
u , Melôbat Abisk h lzmir 
Kız lisesi o , Türk .. n B ili 
iz mit Kız S n' t o ulu na ve 
T bire ipekçi de lzmir Ti· 

c rd okulu lis n öğr tmen
liklerine t yin edilmişlerdir. 

---o---
ta D 

a gı 1 
Berg ma kaZ11nnın Kozak 

nabiy si ile merk ze b ğlı 
incecikler köyünün Paş çeş
me mevkiind bir orm n 
y ngını çı mış, söndü Dlme
si için J zım gelen tedbirler 
lanmıştır. 

ve 
Serb 

lsst nbol - Dünd n iti
b ren lstı1 ubuld k hvc sa• 

tışları ıerbeıt bırakılmış ve 
tahmislcro ş hir ihtiyacı için 

ayd 1200 çuval abve ve· 
rilecektir. 

•• 

Maarif müdürü R şit T • 
r kcıoğlu dün Karataş orta 
okulunu teftiş tmi ve tıalc· 

belerlo h ıbib ile d bulun· 

Tabıi o vakitld K r göz 
oyu larmın d çok ırı 
d recede ve hl a, t rbi· 
y ye mug yir in ımları d 
yo · değıldi h .. 

H. T 

r 

2 linci Teırin ' NI 

eni bir Ma· 
c r komitesi 

-o---
Loodra, ( .•.)- Maculı· 

t oı nazi tabakkOmüadea 
kurtarm k içia, burada dlla 
eski Macar b şvekillcriadea 
K"nt Micbael Karolyi tara
fıod n ıd re e:lilen bir U· 
reket bı lamışlır. 
Ş mali ve cenubi Ameri• 
dıki Macar teıkilitlarlyle 

tem s gelebilmek içia bir 
m ı kez komitesi kurulmuı· 
tur. 

Karolyi yurddışlarındaa, 
logiliz zaferi etrafında top• 
lanm tarını istemiş, Macar 
çiftçi ınnfınıa nazi boyuacla• 
ruğu ltıod a ç kaldıiaaa 

cöylemiş v Macariıtanıa ••· 
c k Tuna f cderaayonaaa il· 
tih k etmekle iatik balillİ te• 
min edebileceğini ilave •J· 
1 miştir. 

Hitler Almanyaııaıa bl• 
tnn düımanlariyle iıbirliil 
y.apılm 1101 teklif edea tak· 
rir ittifakla kabul edllmif· 
tir. 

---o--
OKTORUNKÖŞESI 

-4 -

ıtmanın Sebıbt 
-o-

Siııekler; lua1D da e.v. abar. 
haJa, bodrum gibi kapalı •• 
loş yerlerd uyuı.!-1k kalırlar. 
SITMANIN ALAMETLERi 

Sıtma taşıyan ıivriıiaek 
s ğl11m bir kimseyi ıokarak 
Sıtmayı aşılayınca hemu 
b stahk başlım11; araclaa 
9 -17 güalük bir zaman ıe
çer, yani Sıtma imilinia İ•· 
s n k nındaki kaluçkahfl 
9 • 17 gün sürer. 

Sıtma teşli nöbetler ya· 
par. Nöbetler yı ber fi•, 
y gün aşırı, ya üç gliacle 
bir v ya dört günde bir ı•· 
lir. H at nın kınından bir, 
iki daml olınıp mikroıkop 

albnd muayent edill11e baı· 
talığı k ç günde bir n&bet 
yıp n Sıtma olduğu anl•ıı· 
l bilir. 

öbet gelmeden önce h•ı· 
ırıklık, baş ağr111 , iç 11• 

1 b 1 duy r; bundan ıoara 
iddetli bir üşüme ve titre· 

me gelir; daba sonra bara· 
ret yü selir, b ata kendini 

ybed r; bir kaç saat IOD· 

ra bol bir ter ile nöbet ge
ç r, h t d ayılır, açıha. 

(ArKası var) 

T lefon s 36-46 
ı 
ı 

2 Süper f 1 bi den 1 inci p oğram: Dilber artist MAGDAI 
1 SÇHEIN DER'ı temsil ettiği büyfik Viy D Opereti.. ı 

• Eğlenı• lf, r:ıe eli, k~bk. halı~ Alman-ı 
ca ş r kılı fılim.. 2ıncı program: 

Guric11ia Victor Mc. L glen ve Basil ı 
Büyük aşk, macera ve ıer·ı 

I' güıe t filmi. rkılar ve11iret 
2 5 ·8 - Rio Yıldııı: 3.30 6 30 ·9.301 



hır 

Peynir ve yağ Pa ti 
fiyatı rı l 

Yağıız peyniride 75kuruı
tan satanlar olduğu gibi 
kaheealta yığını da 200 ku· 
ruıtan ••tanlar olduiuna da· 
ir mtbakabe komiayoauna 
haber verilmit ve komiıyoa 
tahkikata bışlamııtar. 

--~--

e 

erı aş or 
Buiündeo itib.ren Cüm· 

huıiyet Halk p rtiıi oc•k 
kottgreleri yapılacaktır. 0-
c klarda bOyllk bınu lıklar 
y pıhyor. Bu aLşam da Hacı 
Mehmet oc•i• konıreai var· 
d1r. 

-o---
Zamlar başladı Pazar maçları 

Aıker ailelerine yardım Pazar rünü A lsanca ıtad-
bi11eıi olarak bazı beledıye yomunda yapılacak olan ıild 
reıimletine y6zde 50 oisbe• maçlara hakemleri ıöyle teı• 
tiade Hm yıpalma11 1 tram· bit eddmittir: 
vay, otoblll, vapur ve ban· Saat 14 le Demlr1por·Altay 
lly6 trenlerinde bilet baııoa hakem Aliettia K•zanova. 
bir karnı alınmasa hakkın· (Y•n hakemler: Muzaffer . 
daki belediye meclisi kara· F .,uk Kantaroj'lu). 
llDID tatbikine dDnden iti Saat 16 da geçen haftanın 
buea baılaomııtar. ralipleri Altınordu·Gözt• pe 

--o Hakem Febui Erif. (Yan 

Akcamkİ hakemleri: Muıtaf. Bayra • 
'I' Oıman Eieııgin). 

Yangın 
_.__o--

Din alrı•m .. at 18.50 de 
Alıancak i.t•ıyo11ıu kaı şı· 
11ada Villamıona aid 446 
DDmarala 3 kath panıiyoDaa, 
lçilnctl katından çıkan yan· 
gıa, yetiıen itfaiye tarafın· 

dan derhal ıöndürülmüıtör. 
Panıiyoa 40.000 liraya ıi

ıoıtalıdır. Yangının sebebi 
bakkıacla tahkikat yapılmak· 
tadU'., 

Panaiyon ıabibi,: orta ka· 
ta kimıenia çıkmadığını 
ı6ylemiııe de yangın belki
de t,lr cHkkatıizlik eseridir. 

Gelin 
nasını 

kayna
boidu 

---o--
Dursunbey - Fatma adın· 

da 18 yaşı~da bir kadın, 

kaiavalideıini boğarak öldOr· 
m&ıtoır. Cinıyetia sebebi ge· 
çimıizllktir. Fatma, bir lcu· 
zula11aın ormaaıda boğuldu 

ğanu ıöyleyerek deriıini yiiz 
mek nzere kayuıvalide1ioi 
ormana aötürmilş ve ihtiyar 

kadıncağızı burada belinden 
çıkardığı bir kıl iple b•iıra 

1 batıra boğmaı, öldihmüı
tllr. 

Fatma, cinayeti mnteak: p 
cemedi dereye ıllrOklemiı, 
kendiıi de Kurtlar öyüode 
dayııı lbrabimin evine git
miıtir. 

Aradan bir kaç gilo g•ç· 
tiiı halde ormana ıiden ge· 
len ve kaynan•aın eve dön
memeleri kumşuluı meraka 
cl&ıllrmnı. jand rmalar arıı
tumaya çıkıncı evveli cesetle 
lrarıılaımıılar, ı:ibaye.t ciaa· 
yetin esrar perdesini kaldır· 
mıılardar. Katıl Fatma yaka· 
lanmııtır. 

• 

--ım--

ŞamJılar 
Davası 
Ş.uplılar ticarethtDHİ mii· 

dür6 N•fiz Şamh ve tıc•ıet
haDe mea'ul mubaaibi Ha.y· 
riain muhakemelerine btş· 

la~mııtır. Maznun) r hidi1e· 
de hiç bir ıuç bnlonmadı· 

ğnıı ıöylcmiılerdir. 

Müdıfaa t•hitleri diclen
miı ve bu ~ hidler de leh 
de söz ıöylemlıl rdir. 

Muhakeme müd f a ıçın 
cuma gününe t•lik olunmUIJ• 
tur. 

---:::::::---
Zeytin 
Fidanları 
Soobahar ve ış mrvsim

lerinde Bornova zeytincilik 
iıltasyonu t rafınd a h~ lka • 
tcvıi edilecek 15000 aşılı 
zeytin fıdaoı içio huulıı!nan 
liıh, Zıraat Vekiletioiu taı
dik iue göudPrilmııtir. 

f id•Dlı iııta y11 pılan h~z:ır~ 
h~ıara göre gelt•c .k ıeıı e 

50 000 f ıdan, 943 ıenesil' de 
150 bin ve 944 yılnıdao ati· 
baH)D 250 şer bio fidan tev
ıi olunacaktır. 

ismet Paıa Bulvarında 
Çankaya Aile 

Ba çes· de 
Kanuni Fethi idaresinde 

Cünbüı Ali, Keman Rır fet 
ve kıymetli hanendelerıtrıiz· 
den Bayan Sabah t, Güzi· 
de ve Hllıoiyeden mürekkep 
HZ ve okuyucu ı n'atkirlar 
bu n zih ve temiz Aile bııh· 
çe1inde icrayı ahenııe bat· 
lamıılarciır. 

Kahve, çay on kuruı, bi
ra da otu.1 kuruıtur. 

Milli oıyan20 bilet•erinizi 

-B;ştarafı l nci sahifede -
Pı jt.rıubu, dioytpcr oeb 

riui it-çt:rek cenllptao şim 
Jc doğru ilerlemiş Gurder· 
yaL gurubu da doğuy doğ 
ru giderken birdea yoluou 
dtğitbrmiş ve cenuba sark 
mııtar. Bu suretle yaloız 
Mare~al Budyeoi değil, beş 
ordunu d mub aara edilmiş 
ve Budyeai ta~·yare Ue iç 
Rusyay kaçmıştır. 

iki Alman ordu gurubu 
birltşince zırhla gruplar der
hal telefon muhaveresi tesis 
etmişlerdir, 

Bu tel fon hattının boya 
kut üçüşli ile lbO kilomet
redir. 

Doirudan doğıuya kur· 
mayJaran tem 11101 temi et 
miş ve v kit kaybıtmeden 

karar vermelerini temin ey· 
lem iştir. 

l!u telefon battı, · d ha ev· 
vel de bir çok mühim işler 

g6rmUşti1r. 

)t 

E DıYOR?:Su h haberi 11 ~ 
-Baştarafı linci aalıifeJe- le yarJJJlf ~ 

- ---- ~" m Jzt:mesi ığti· m oluomuı· s· , ..... 
tur. Almanler Rus t arruzla· P riı ( .•) - ıt ıçı~· 
nnı itiraf etmekle beraber, DİIA: yazdığına göıe S• b,r 
Sovyetlerin p~k •iır zayiat· da Liyejde birdeob1''~,~-
Jarındao da bahsetmektedir- bin cuumı ve nı&t•'' il 
Jer. imza edilmit oldul0

'' ık 
Kırım berzabtnnı Ukrayn bir haber yayılmııtıt• b" " 

ile kavuştuğu kısımda Al Haber duyufou~c• dl,., ~ 
m nlarıo bu kavuş kta cep- büyük bir neı•e ıçlıt ~ '1 ~~I 
heyi yararak içeri girdikle· kaklar dökelmOf, f'' 11-'' \ı 
riae dair henüz bir haber lemeğe, Öktıımeğe b•fs b'f' \ 
yoktur. Teeyyild etmiyen bir tar. Pcaçerolerde beY' ı,r~ ~ f 
h.abere &öre Kırıma Al1ı1an raklar gerlllmilf, kıbf'~-" ~ ~ 
paraıütçül ,.,r i indiriJmjştir. ıuap . su gibi akaııttıt~d~ \d~t 
Ve Petronkoi Zlpt olunmuı- mağaz.lara hücudl t ,,.. 8 ıt 
tar. mevcut p11alari1e b~ıt• 1 ~ 

Moskova, (a.a ) - P rav e11a ve1aire fmıtl•f b "-. \~I 
da gazetesınin verdiii bi Dülllsioc:ılar d• re ~,J 1 
habere göre Kızıl ordu Le· rinia gefdığioi dilt .,,~ 1 

veaikaya Aüzum buhJ 0 d,"_M ~I 
niogıad mıotakasıoda teşeb- I• '-· ~ 
biiali elinde tutm ktadır. düşünmeden mağal• "'' 
Ruslar bir kaç gliadenberl 1:: fya veataireyi ıat01'1 .~ 
mu11•ff.kıyetli taarruzlar yap Kara borsacılar• ~~ 
mıtlar ve 269 uncu Alman buoJar, elJeriadrlı• 'o•~ 

ne yapac•klarıoı dlit 0 ttlmenine ağır zayi t verdir· f t' w. ~ 
miılerdir. bu mıUuı her • e '' 1,r"" 

Ol1U4 ıatmağ• çalıtıJJlfd• tı.: 
Polisler de bayrct ıç'" 1 / t't . ,,o -,, ~ 
kın bu çııguı aevıo ıP,r 

---o---
Bir i ya daha Müb de e 

Dev m o 1 
Boyoes Ayreı (a a)- Ar· 

jantin harbiye nazırı umumi 
mufettış tuğ g ener 1 Ciyo9a-

r k t.tınıf, ayni J~ 
f d•'· vaıi o ıörmeaıışıer 1ıı,ı• 

A"şam oluoca •1
1 

- J~ 
bk maskel~meğe ıoso .~ --o-

Bertin ( ) - D. N B. 
j JJllDlll ı J"biyetli bir k y· 

oakt n öğı endiğv e göre. 
ı. giliz v Alm lı &ğ'lr b rp 

yar hl111 iyle esir edilmiş ol n j' 

doktor ve ııhbiy~ memurl rı, 

Almany DID teşcbbii n Bzc· l 
rioe mübadele edHecetı.tir. 

Bu müb dele, ilkteırinde ı 
Mauı kıyısrnd1t işgıa.I ltında 

buluoaı.. bir lim nd y• pıla"· 1 
cakhr. Bu y r hl rl dotitor 
Vt· ıtıhbiye mernutlaraoın 

lerine bcb~r vcıilruı,tir. 

B 

ile· 

Ürme sizli 
---o---

Aı•dart hu c1>ddeıi11de 

Hu b oğlu Liitfü iuıbvuio· 

de ocakhj'ın üı riade hv.n 
vazifeainı göı m' k üzere 80 
aaotim,,.he UZUbldk ve ırenio 
lij'ınde Türk bayrağını orta-

11od a çivilemek auretiyre 
kull nıldığı gö ülmüş ve bu 

bürmetBizlikt" buluuan ke h· 
veci tutulmuötur. 

ç g e 
Ya ış 
Taşçıl r içinde Ali oğlu 

izzet bir miioakaşa yüıüodeo 
Abdullah oğlu Dursunu çen 
gelle b ııod n yar 1 mııtu. 

( Saadet ) Ki e 

nelliyi güya mü hhber bir 
iıyan tc.:Şt> bbüsünü teftişe 

memur etmiştir. 
Harbiye zı ı genr J Ci-

yov cJliııt yy re kr.m11nd•o· 
lığı tarafı dan piy d eldin 
geri çekilmesi hıkluoda bir 
tergr f mevzuu &zerinde gö 
ı üşmii tür. 

An1 şıldığı gör tayyare 
kum od n mu vini Karyo, 
mer cıiui tec vüz et aıiştir.Ar

j11ntio h va iı uvvetleriae 

me sup, diğer üç sub yın 
iotıfa elti kırı i öğren1tmişt11 . 

Rıyo rlp J ... u:yro (a. ) -
Breuly b r t>ıyt; D ıuı şim 1-
oeki "UYYellenn t. k\ iye o· 
dıloığ•oi bilaaı nai,tir. 

M rk zi bölg .. , bir t.pçu 
guıubu ve bıı t .. yy11ıe d~fi 

loyıl~ t.kvıye edılec ktir. 
·su t• şekkülı r Boyoos ~y
r~fıtt bu uııac.ktu. Dığer 

bazı yedrıeda askeıler llt:V· 

k dılt C• k \re yerlt:ştıril~cek· 

tir. 

---o---
i• giıiz 

ayy eleıi 

Se lia ( .a) - D. N. 8. 
j naı bil.!iriyor : 
logıliz t yy .. releri dün ge· 

ce Almaoy oıo ~ rbiodekl 
şehirler üzerinde uçar .. k ge· 
ıişi güzel fı1k t az miktarda 
bombcl r Btmııl rdır. Haaar 
ehemmiy t izdır. 

m1yen halk, ışıldırıP• ~ 
v~ nihayet reıml ıo: ~ ... 
nıüda:.a_ıe edince b•l ·.~ I 
ı. t· .. . . bOf as• ı ogreomıt ve tı'' .J 
kutu b yaltıı uğr•fl'1~ i,., ~-

86tüo şcbrıD te ~· ~ ~
gibi İn•ndığı ınOl•''bııs ~ ~ 
berindeu aonr• b•' b''~ 
v m ettığt hakiklti 
mühssit etmiıtlr. ___ _..... ~-

Leningrsd ~ 
son dur11 4ıf. 

f,Jı r 
Stokbolm(• a) _. 

1 
I; 

dan g - l t"D b11berltJ ,ıı•/ 
Rual r Leoing••d 1f b ' 
randa ııdd~tli bir .ç'"\,,ıs~7 
keti y•par k bıf it• I ~ 
ıehri zaptetaıişlerd ıod'f;

Leoing; d bölS"e' toP' I 
Ja milli rd taok •" 1,t/ 
ol•D bır milyon Sof dil oe 
keri brduoduğcJ ı•0 ~ti ~ 
t~dar. b',. .J , 

Berliadea ıele0 b'~ 
yol güç·llkle iode00~ıoW"I 
mekte ve · bu ~ 1ı;4' 
bertaraf edildiğiol . f 1 

, 

me\ıtedir. ,cf''
1 r~ 

Rusy da bir ktf,,. I' ~ıf 
pılması İC•P et.tığ;,~,t ır 
balkıoa bildirilt111f blJ•o'~ı' 
için gerek büt0° b'b' j 
tibatın geçen 50:0ıo'd 
itibaren alıomıf 

temin edilmiştir. ıl 

1 "~!~'~ K!~!~ı! 
mh 11 •• k pı Polll Merkeıl 
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