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lfitterin son 
hitabesi 
etrafında --.. -

itlerin ıon aotlrn b&-
tıa dlay•da mDcıhit 
•1aadırmıı bitin ci

..., ... ..__'-•tb••hoın kalem yll 
ile Ye her çeıit dip
•• politika cib•nın 
~ fıaliyde ıetirmeıi 
~ la olmuıtur. 

••tcJfer FGbr ria bu 
"- i baıtanbaıa safer 
~ lllealsibe.i, Londra 
.._ l~a matbuat ve ıi 
'il llfdleri yeni bir mey-
'- ...... yeni bir korkut

ılrllıtme &ltimatomu 
._ .. diıell bir aaif iti· 
~laabatlerl baıkala
b lllelr için beyhude 
''•t ıaıfı ıaretinde 

L_ ~ ttfılr etmiılerdir. 
~fyet) l'aaetuiade 

.:o•uıta" bıılıfı al· 
lllalrale yazan Y u· 
•ıclmle diyor ki: 

»t•• bir safer de1ta-
•o•ataa Hitler, 

"• ••aa tevakkuf 
laıtlardan hiç bab

_,..._ lr. u-ı lıey'eti 
...__ •otak lrarpki ta
._-,.s_. okuyan bir hi-

'• .. 

(Her gU" cık 
CSi 

BASJLMISTIR 

ltalya Alman 
işgalinde Al0 

manyanın 

Sırtında bir gOkmOı ! 
---a-

Loodra (a.a) - Opserver 
r-zete.ioe göre esir Dük 
Daaataaın tekrar döoeceii 
bakluada namulD üzerine 
aöz vererek bir ay mfiddetle 
ıerbeat bıra,nldığı ve Roma
yı ıittiii hakkındaki ıayia· 
lan aydınlatacak hiç bir hı· 
ber ııamamıthr. Sa1ııldıfına 
ı~be bu haberler bOyilk müı
kiUit karıııında ol o ltalya· 
da Odk Dauı•anın idaresia· 
de yeni bır b6k 6 net kurula· 
C•ianı dtitiinea baıı a.fdılle· 
ria m&taleaları 11eticuidir. 
Fakat ba aafdiller dütünmll· 
yorlar ki ltalya da diğer bir 
çok m~mlelretler iİbi Almın 
iııali altındadır. Ve bagüo· 
kD rejime mubılcfet bir hü· 
kimet teıkil etmek niyetini 
bealiyen berbıng"İ bir fıbıs 
l araya ayak basar bumaz 

' Geatapo tarafı odan tevkif 
edilerek kurıana diziJccek
tir. 

Bu hayali ı•yiılar mtloa
ıebdiyle ıunu teyid etmek 
kabiJdir ki ltalyada halk ara· 
ııada hoınadıuıluk artmak
tadır. 

Maneviyat çok dOtmliıtür. 
Her tOrlil iaıe maddeleriyle 
bam madde nok11nı ıiddet
le hi11edilmelrtedir. İtalya 
Almınyaya yardım eden bir 
milttefık olacafı yerde bir 
yiik halini almııtır. 

B. Ma1101ininin Sovyetlere 
ıöoderdiği az miktarda til· 
menler bile Almanlar tara· 
fından tecbiı edilmiıUr. Ban· 
ların iaıelerine de Almanlar 
bakmaktadır. 

ltalyada Nazi tahakkGmU· 
ne karıı bGy6k bir memnu· 
aiyetliılik vardır. Fakat bu 
memlekette Muaıolininin ye· 
riai tutacak bir ıef olmadığı 
aibi Almaa orduıu da fail 
allfuıunu idame etmektedir. ,--w-a--

ispanyada har
be girdi 
--c---

Berlfn (ı.a) - D.N.B. •· 
jınıınıa Alman kaynakların
dan öğrendiiine göre bpan
yanın Hvaı tıyyarel6rl do
ioda Sovyet tayyarelerine 
hilcam ederek muvıffakijet
ler temin etmiılerdir. 

ahdi peymaa ettikleri bir 
anda vakitaiı kehanetlerde 
bulunmanı• bir faydHı ol· 
maıa ı•rektlr. Çlnl&tl hıdi· 
ıeler ılm .. k ılratl1le ko
IDJOrlar, vça1orlar. 

$/JUU IANU 

Son 

Efganistana 
yapıla t klif 

A kara (a.a) - M stakil 
Fı ansız a jınsnnn mnhıabiri
nio bildirdiğine göre Efga
nfstanda bufnaaa buı Al
man ve · ltatyaıı aj olarının 
s.klaadıkfarı yerlerden nasıl 
çıkarılacağıaa dair çareler 
göster ilmiştir. Alınaa ve ltal· 
yan ekspe leri Ef ıan hudu· 
du11dan çıkarıldıkları takdir
de buna garc milzakercl re 
baılaoa caktır. 

6uafarıo yerleri e m&tte• 
fik büpü..oetler ay ihtisas 
t.a adamlar gCSodarmetr, Af 
gaoiıhındaki Alman kredııi 
yerine kredi teminini, bun 

Londra Finlan- 30 Köy Alman 
diyayı tehdit )ardan· geri 

ediyor alındı 
---o----

Loadra (•.ı) - Taymiı 
gaz tesi Fin mesel ıine te
mu ederek diyor ki: 
Eğer Finlandiyayı idare 

.edenler Sovyetlere karşı al· 
manfar tarafından yapılan 
hilc•aıa iıtirak etmeyip la· 
giltere vasıtHiyle teklifieriai 
bildirmiş olHydı her halde 
onua hesabına daha iyi olur· 
du. Şimdi ise Finlandiya bu 
siy ıctiode devam ettiii t•k· 
diıde b1rpte11 ıoara makul 
olan iltekleri bile nazara 
alıom•mak tehllkeaiyle kar
tılaı,nıı lbuluamaktadır. 

o---

--·----
Londra (Radyo 12,30) -

Diia gece 1anııada ••~ 
dilea remal Raı tebllilMe 
muharebelerin biti• ceplae 
boyunca devam ettltl bı
dedilmektedir. 

Cama ıtlal •aka ...... 
hava muharebelerinde ll 
Ruı tayyaresine makabil 41 
Alman tıyyareıl tahrip etlll
miıtir. 

Cenuptı Body. al ... . 
r ı nıa mlteaddit .... .. 
taarruzları aeticell••• Al
manlardan 30 klJ llllrtlat 
edilmiıtir. 

dan sonra fganiıtaala d•· 

h• 11kı bir ticaret yolu te· imanla ın Moskovaya g" 
sis eddcccğıai bildi miıler- • k 
dir. zayıatı ço re Bitlerin he 

lrandan Afga..fstıua sreJ D - -

miiltecilerin et tcıhmini iste· 
0 I d SÖZÜ yala 

miıl rdır. Bu ların ıiyedeıi Fakat tudratı gar n 8 --oı-
pau:porhız g ldikleri için --o-- Moıkova, (a.a) - So.,.a 
bulmak Afgan polisine zor Londra ( a.a) - Suadıy iıtihbarat bllron l.U .. rl,..: 
oJaııy.acaktır. T . · 

aymıı gazetesı yaııyor: Hitler IOn aatk• U. ,..... ----~ 

Mühim bir 
toplantı 

Vaşiogton (•.•) - Yarın 
beyaz Hrayda bitaraflık ka· 
DUOUDUD tadili etrafında 

kongre azaları RuıveJtin iı· 
tirakile mühim bir toplantı 
ya pacıklardır. 

Sanıldığını ıöre Runelt 
bu bıptaki kanun projesini 
bazulamııtı ..• Reisicümbur 
hafta htiliodea ya bu ak· 
ıam viyahut yana aabıb 

Almanların Ruıyada ver- larına yeni yalaalar ..... 
dikleri biiyük kayıplara rai- bulaamaktadar. Hitlu -
men Alman harp makinesi nutkuada ılae Bolular ... 
kmlmıı dej'ıldir.• 

Y alaız tayyare nok•anlıfı rinde emellerlmla W ... 
hi11edilmektedir. iaadaa balaaetmlttlr. ..... 

Ba nokaaahk ta Almanla· illa etdtl vakit Hltlu . ,. 
na Ruayada Ruıyada ver· ıöıleri ı6ylemlfll. O ••• 
dikleri kayıplardan ileri rel- tekzip edile• ba ,. .. ... 
mektedir. tekrar tekıibe-11111111 .. ..ı 

lngiliı ordusu b&tün lıtl· Hitler ba lddlalan•ı llıll 
kametlere doj'ra nGbet bek- tof Yoldapa ... Bw• 
lemektedir. ıeyabatind• bablı mevw ----

beyaz .. ,ay• avdet edecek· Ticaretmümes-

Aimanların ye- siller~~ndı 

oldajılaa llJl•mlftlr. Hal· 
baki o sama• k•• .. •••• 
fakab Ue aepedlln .....ı 

ni bir zaferi 
Berlin, (a a) - Şark cep· 

heaindeki bü) Dk Almın kuv· 
vetıeri Rus cephesi ark11ın• 
da hllcumlar y pırak 30 
treni tamamen yıbud kıı· 
men tahrip cttiil gibi mD· 
himmıt y6kl8 bir treni de 
berhava etmfıtir. 

Bir çok dOım n tıyyareıi 
daınıillmOftllr. 4 llkteırlnde 
Sovyetlerin 83 teyyareıl im· 
hı cdilmiıtlr. 9 tayyarede 
yerde yıkılmııtır. 

--1111--
Çek Başv kili. 
nın beyanatı 

Berlia ( a.a ) - Çek bıı 
vekili neırcttiği bir beyan· 
namede Londra ve Moıko· 
vaki m61tecileria tazyikiyle 
Çekoılavakyadaki kerdeıle· 
rlnla hayatları tehil yg ıir· 
dijlnl ve bunlarıa ·.aııerı 
aaıara alı ~, •a11 Jla-. ı•I· 
~ ~d\. ' •• 

Kudüı, (a.ı.) - Britanya 
ticaret korporaıyona, M111r, 
Irak, Filiıtia, Suriye, Tilrki-

ye m8me11illerl buı&a Ku· 
dlbte bir konferaaı hılinde 

ilk topJaatılaraaı yıpmıılu· 
dır. 

Malüm oldufu veçbile, bu 
ticaret korporaıyoaa, Yakın 
ıarkta ticari muameleler içla 
lagiltere hDk6metinfn hima• 
yeıi ltında karulmuıtur. 

----
Almanlara G6ra 

Borlia (a.ı) - Almaa teb
liai: loıiltereye karıı Hvııta 
lvgilterenia ceaübunda ve 
ceaup dofuıunda aıkıeri 
hedefler savıı tayyarelerimiz 
tarafuıd•n bombalanmııtır. 

Afrikada Tobruk ve Mar1a 
Matrubtı rlhtımlar ve ıntre· 
polar muvaffakıyetle bom· 
lfardım•a edilmlıtir. 

_,,.,,,,., 4 ta •MfHI..-

tebliide her iki tarafta ... 
bir anlayıı •• mata•bt 
mlıahede edUdlil ka,...._ 
mittir. Demek ki Hltlerla 
bitin ı6ılorl l.lr ,....._ 
lbanttlr. 

- -
soıuıtıırı an 
Mosko••• 5 (•.•) -SoY)'et 

tebliii: 

4 teıriade lntalanmu, 111· 
t&a cephe bo1aaca dlfm••la 
çarpıımıılardır. 2 liktetrhMle 
hava muharıbelnde sı 
cl&ıma• tanarul •• 2 ... 
Joa dtılrllmlıtlr. Ka,ıp. 
larımıı 19 tayyarıdlr. 
Moıkova yalualan... S 

ilkteırin 5 •• 4 llkt .. rlatle 
S Alma• tfJJ&r•ıi ........ 
mtlttllr. 

Behrenk deaiılade S .... 
mın nakliye ımlll babn ..... 
tır. 

Ukraıaıtla staluce ... 
vım edea ............. 
~ ,, 



rııLllR .. a11J 

~........ .............. VATAN REFiKiMiZDEN 
~ahramanlar i -.. -.-.-----
Kahramanı i OLUM HAL1NDE BULUNAN 
SOBUTA Y i BiR MiLLETiN S S 

•19- Yazan:H. o. T. ı y ... A._HM._ET EMiN YALMAN ,. .......... _... ........ aıaa: 

Keadiılae ibtiyıç kalma· - 3 - - Baıka dfişilndtiğlln&ı 
ıtanı anhyarak Moboluyu ALINAN TEDBiRLER NEDiR tedbirler nedir? 
\rine vekil bıraktı •e kea- Yuo•n milletinin bllyük - lbr cm başl mık &ıe· 
'81 de Karakuruma iatiraba· fclikdiae ne çare ranıyor? re ol n elli bin ton yiy cek-
~ çekildi. 1216 Eski b riciye naın ı ve ko· ten bıt' a Kızılay keııdi be 
;ı mite reiıi bu b• hıi ele ldı: ıabına Yunan çocu lınıua 
~enıiz: bir aakerden •i- - Ôlen kardeş milletin otuz ton süt toıile çocuk 
\,a fOk değerli bir aiyaai iıtirabı kHşısmda Türk bü m ması diye kullamlacak at:• 
r'tcli. Yine Sobutayın ca•a• kumeti tabii ıurette alika vıden bir miktar un gö de· 
"'e6ekeai Har~emiler tıl- aö terdi. Eli bm too yiye· • tiyor, Bundan baok Yuoa· 
h•inde faaliyete •~çti, cck ihracı için IJİmdidea Iİ· nbtandan geleaek ae sıibi 
Çankü 6uraaını da Cera• ıans verildi. Bunların para- CfYa mukabilinde de be.ngi 
'.;.a lı•ndin• tdbi kılmai ııoı Amerikadaflİ V nderbilt D bi cşy nı ihracına ltır~ 

iatiyordu.... komiteıi veriyor. Erzak, kiye b6k Ü etınin mOaaade 

Çinin iıtiJl iıl tamımlan
ı. Bandın ıoara rarba doi· 
'ı 78r8mek ve orada kalan 
l'lrklerl de Aıyada olduğ11 
iM ltlr bayrak alhDa top· 
'ımak ve bu ıuretle cibaada 

-nam bir Türk lmpara· 
wlata vlcade getirmek ... 

ı Mlverrlb16!rln m&tallaları
t• tire Ceaıiı han muba· 

- 171 bir ••lrer ııleiil, 
at ci• ribi ve çok kud· 

•tll bir ıiyaal idi. Mademki 
title baıta Sobatay relmek 
... re en emin Ye batp fen· 
dH vakıf Cebe ve MoboU 
rlbl iç biiy&k kumandan 
'Utla, harp iılerini •e plla· 
uıaı onlar kuruyor, c:aıaa 

aıubhç halka •cıik ile pi· edeceğine d ir bir tetkik 
raııı tevzi edilece tir. Bun- yapıyoruz. Amerlkadaa be 
ları nakil içiu 2000 tonluk d li öd ec k elli bio toa 
Ku taluı vapu•u tabsiı edil· bariciade böy~e bir klerioı 
miıtir. llK ıeferioi bu hafta yolile de Tür ıyed~n Ynnu 
yapacaktır. Ayda iki Stfer ıateaa bazı ihracat yapmak 
y•p•catına 16re yalnıı bu- m&mit.Oo olabilec.-ğioi umu· 
na kalıa e ili bin tonun nakli yoruz. Ayrıc dövı'lle Htıo 
için bir ıeaeden fada zam•· ~ıma imlcfi )arını da tetkik 
•• ihtiyaç •ardır ki o Z• m•· ediyoruz. Türk iyede bir yar• 
na kadar Yananiıtanda aağ dım komite1i kurulacağını 
inH•••n kalmu:. bu omiteaio de derdimiıi 

Çok tabii olarak baıka keodi11e dtıl!'d decciini u· 
nakliye ••ııtaları da arana- muyoruı. 86yle lr komite 
caktır. Yana11iıtanda bulu- Yuoanıstaud ki ıı;.ç ailelere 
nan iki k0ç6k vepur ve 11. kiiçük yiyecek p tleri glSa· 
ten aaldiJatlu bOyllk bir kıa dermek gibi imkinlan h 
mını normal 1 manlard• da ıırlaua. hem f lıkete az çok 
yapan yelken 2 mileri hare· bir yardım olur. hem de 

kardeı Türk milletinin böy· 
kete getirilecektir. 
MÜŞTEREK BİR lNSANLIK le bir kua gü 'ldEı göstere· 

CEPHESi ceği ıtlika1 yeis iciodeki yu
nan millctlain y• eğine ıu 
ıerper. 

Yunan cıilletin a üç mü· 
me11ili Ha ko ... u,madan soa· 
ra aradan bir gece g .. çti. 
Fakat bu üç aaluk yüzlü 
yaıh gözlü, titrek auli ia-
ıaaın açlıktan ôleolirin di-

1 

eıldl&tıaı da Sobutay mil· 
semelen idare ediyor ve bu 
iç haılcumandandan bııka 
lalaa bir çok deierll komu· 

:aalar yetiımimlıtir; oalar 
•ut iıleriai idare ediyor· 
ar., kendiıiaede ıiyaal cep· 
te kalıyordu. 

Ba üç b&yllk ve dirayttll 
iomataa Çin fütuhatında 
lewam ederlerken Cengiz 
UD, rarp aeferiaia pilinla
ruu tamamiyle ve etrafiyle 
M11ladı. 

Almanlara çok minnettarız 
Yuaaa milleticia istir•bı kar
ıııında baıka her türlü biı· 
leri unutarak lıtediğimiı her 
kolaylığı göatermiılerdir, Ab
lokayı kaıdırdıkları ve va· 
purların gidip relmeaine izin 
verdikleri ribi, Yunan halin 
için Yuaaniıtana erzak re
tlrecek vakurl1rın milıadere 
edilmiyeceğine ve zorluk 
g<Srmiyeceğine dair kati te· 
miaat vermiılerdir. Bu temi 
natın ehemmiyeti bByüktlir. 
Çüokli Yuaaahtanın en çok 
muhtaç olduj'u buj'day an· 
cak Amerikadaa ı~lebilir. 
ltalyanlar da derde ılika 
g&ıtermiıler ve hiç~lr kolay· 
lıiı eairıememiılerdir. 

yarından retirdiklerı korkunç 
bıberlerio ilk t""ıi i biç azal· 
madı. Milyonlarca insanın 
iıtiklil uğruoa, 8aJkaol•rın 

bılkanhlara kalmoıı preoıibi 
uiruaa müstesoa fedakirhk· 
iar yapbktao, sellere kan 

Garpta da bir çok TDrk
•ardı. Bunlar da küçlik bey 
ilkler halinde idi. 

Y alaıı Sıdda biiyOk bir 
padftıhnk hllk&m ıthlyorda. 
laalara Harıemler yani H•r-
1emler Şahlar devleti deni• 
rorda. Sultanları Mehmet 
ıdı•da bir zattı 

Sultan Mehmet, Huıeme, 
Horana, İran, Irak, Herat 
re Gaıne glbi geniş ülke le• 
ler• nhip vemalikti. 

-Sonu oar-

tltl••:ınnnnonıınmuuıııunıımııııııııııımıılllllff1( 
Ut ve Zuhrevi HHtahkları 

M&teh11sısı 
DOKTOR 

Salih Sonad 
lkiacf Beyler So. No. 79 

• Fahr· Işık 
Roatken mütehaH11ı 

la•b Memleket baataueıl 1 
.. tk•• •e Elelıttrlll tedu·lıl 
.,.ıu. lldael htl•r Sokak 

D ile 1'1!..IFO!ıl, IJft 

loriJiılere lıarıı da bOyüh 
bir miDnet duyuyoruz. Ab· 
loka baldnndaki 11kı karar
larını Yuaaniıtanın fellketi 
kar1111nda srevıeterek nak
liyata milsaade etmiıler ve. 
diier her kolayJıj'ı ve alğka· 
yı göatermiflerdir. 

Diyebılirim ki Yuoaniıta
DID hali, muhaaım milletler 
arHınd ilk lnıaDcı it birli 
iine yol açmııtır. Bunu sulh 
&lçiilerine uygüo ilk milote 
rek hareket Hymak caizdir. 
ff.,p umalım ki itısanhk ru 
huPUD Bu müırerek hı hü 
rD, bBtOn iuaantar için sulh 
kapıtaunın açılmeıına bir 
baılangıç olsun . 
KLIRINK, DÖViZLE. ALI

NACAK MADDELER 
Sordamı 

döktükten sonra hep bir 
arada açliktan Öldüklerini 
ve maddi, manevi itkence· 
ler içinde lnvrandaklarıoı 

düşüadükçe kalbimin deria 
bir teen6rle burkulduiunu 
duyuyorum. 

Eıkl yunan hariciye naıı· 
nnın hakkı var: Yu"aoiıtaa 
daki açh tan göz göre göre 
~Hen bütün bir millete yar· 
dım etmek i i mubuım mil· 
Jetler araanıd mfişterek in· 
sanlık duygul rını h rekete 
getiren ilk vesile olmuştur. 
Harbin yar ttığı >f svetıi u
fuklard beliren ilk pa11ltl 
izidir 

Bugnu bfitdn dünyanın 

karıısıada hakiki ruh ıulbu· 
oun mlimcssili olarak duran 
Tilrk oıtıletioin bu ilk insan
lık tezabürü·c Ü bazırl mak 
için çok bizmdi ofmuştur. 

Et bette b şl dı ktan ıoora da 
durmıyac 1 ilerliyect:lr, mllm 
kün olao h~r ş·yı yapacak 
açlıkt•ı; Sleo Yuoan mille· 
ti. e ber yardımı, her sevsriyi , 
bor alakayı i&derec~ktir • 

·-SON r. 

Posta vaourları 
gece gündüz 
seyir edecek 

-o--
lıtanbul - Denlıyolları 

idaresi, posta ••porlarıaıa 
reccleri limanl1rda bekleyip 
rDodüzleri gitm programını 

d ğıştirmEğe karor v rmiıtlr. 
Buod D sonra, fi purlar re
ccli l{nudnztn yollarına devam 
c:decektiı. 

Ar-cak gemilere fazla yolcu 
ahnmıy cak, hblisiye vHıta· 
ları h11xır ve t m bulunduru· . 
lacakhr. 

Karar, Akdeaiı ve Kara
deniıe işliyen bOtOo remilere 
ıamildır. Gö Olen lüzum Bıe· 

rine [\.uadenize yeniden 3 
ıiltcp dıbı tabıiı edHmiıtir. ___ ..,....,_._ 

Limitet şırketi 
A1.1kara - Tıcaret vekl 

Jeti, Limited tirketler içio, 
bir esaı muk•vele & aeiı 
hazır lamııtır. 

Bu eıaı makav lede, ıe · 
rikler araıında çıkacak ihti
lifhırıa ne ıuretlo balledile 
c ·ii hakkında btUdimler 
vardır. 

---o-------• 
· ibar Hırsız 
latanbul - Bugilnlerde 

dükkialardan fSteberl aıiran 
kibar hırııılara teHdiif edil· 
mektedir. Nitekim Mabmut
pışad•, kibar tavurla, ıık 
iki hırsız, a111dıklan mallara 
heyecanlı bir takipten ıonra 
y•kalanmıılardır. __ .. __ 

Sahte 
bo 

übadil 
oları 

lıtanbul - Sahte mllba· 
dil bonosu tabederek Ziraat 
bankaaıadaa para çeken 
Hüınü Alkın, Öıkoyuocu ve 
ark•daşlarının muhakemesi 
cereyan etmektedir. 

---'o--
Sina2okta 
yangın 

lıhnbul - Oıtak&yde ev· 
Yelki akıam yalıudı bavraaın· 
da bir y ngın çıkmııtar. ltfa
iyeain sürati sayesince etrafa 
sirayetine meydan verilme· 
miştir. 

ismet Paşa Bulvarında 
Çan aya Aile 

Ba çesinde 
Kanuni Fethi idaresinde 

Cüobüı Ali, Keman Rafet 
•• kıymetli hanendelerimiz· 
den Bayan Sabahat, Giizi· 
de ve Hüiloİyedeo mBrekkep 
l•Z ve okuyucu ao'atkirlar 
bu ne:ııh ve temiz Aile bah
çesinde ıc•ayı •henge baı 
lamıtlarJır. 

Kahve, çıy oa kuruı, bi
r• dı otuı karvttur. 12-4 

·~ ,. ı 

ıı 

-.)!S' .~. • 

Tatlı sesll-İOlbllrfl' 
mızı dut uutturıı,- ~ 

Seyirci - Safiye, M~ 
yen gibi b&tUa m&ılk I' 
tunlarrnıa tatlı aeılerl•'...111 
ıık olduklara alaturka P'~ 
billbnllerinin imtıhına ç• 'ti 
lecekleri, çekildikleıi tıak ti' 
da latanbul tazetelerial• dl' 
p rdıkluı feryadlara D• 
siu? 'I 

KarakCSı - Tllrk 1118sf~ 
ylltueltccek veya d&tlr~ 
okuyuculara dikkat e tt' 
doirudur, Fakat bo •••' .ı 
i6lderde g&ı kamattırıcl 1 
gün.,,, tatlı bayrın bir •fi' 
•e•imh yildizlar ribi ::' f 
yan dt-ierli •e biDd• ~ 
tiıea aeı inal ve kr•ti~ 
rine b&yle vaııyetlerd• ,,,,_~ 
ıa~ğı ve aevgl g&tt• ~ 
bu iıleıle m"ırul ol•C' 
rın bir •aıif e11 olmatıdJt~ 

Seyirci - Ben de ~·~ 
çon İDsanlar da ba fak~ 
dirler. Eıaf'eD tabiat 0~ 
en bDyllk bir nimeti, ·~ 
zengin ve tatlı bir ,., ' 
ıetmekle readileria• ... ..,, 
ylik •• muteber bir clt,..
dığıtmıı oldu -
Kang6ı - Millt d•~ 

gib! miiateana ıaa'at~ 
ı&ıterdiii raibet, t•,. ı'f 
ve muhabbet ile ool• ~ 
tımanlar kaHadırar•~~ 
dilerine dıplom• il• 1-, 
ea bDy&k takdir mlk6~ 
rıaı da ğıtmıı oldu. I ,.,~ 
kalır1a b6yle ı&ı• ~ 
muelerinde halkUDll'~ 11'.. 
mllmeyyizliiioi, ••r•C' ~ 
dikkat aaıarına 11111•~ 
d1r. ......~ 

Bayat •e ıojuk •-'~ 
muıanni vey• 111111~1 ,,-,. dllnyanıa blltlla motl ~ 
larıoı ve kaidelerial ı•~ 
lemlı oı .. da srea• ... ~ 
dan çlrtlk IİmoDdaD r~ 
bir iltifat ve rıibet ~ 
meı. Oaua fçia bO ~J 
aan'atklrlır, vakit bır•:~ 
fınat vererek ve ool:~ 
çok b&rmet ve '°ı l .J 
g~stererek keDdil•' :, . 
yutmuı bDlblillere ç 
mek llıımdır. 

Merkez 
Lokantası~ 

Birinci kordoad• Jll'~ 
hanı alllnda yas ~~ 
dol•yıaiyle kap•ID1ft• t;', 
muz fmerkaz lok•D "af... 
rahaaeıi) ai geç•• 

1
,J ( 

g0o6adıen itibarell ti~ •~ 
tibat ve tezyinat nt" 
mızı muhterem 111 /. 
mize bildiririz. Is ""J 

ıçecek ve ylyec• fi ·~ 
delerdeki temlılik I' 
lak relealeri •0

• 
memaua ıdecektit• ıt 

1 --



b Buaan Almanca a ın ın mzc;-:--
b tt 1'ee-ç . 6 ıncı D 1 
._ tt 't J y, dıe Seide-i lı 

• • 
ıçı ' • 

cı r • 

6 linci l'epla rJtı 

u~ .,. e ler-tabak d. M P , d11s brot- km ek Ç I J r 
b • •b k , ıe uttcr- d 
b •t Stif • -tlitno, die Sonoe- ünne, . s Leder-Deıi Kdızıfçu lu öy Ea Htüsü 
'e 811dt-kalcm, tlio I fel- Sl neı, D ı Zimmer-oda yur un bOyük kö d 

1 1 ha 
fazla 

1
30 da 
ih i i Z&Dtı 

ir eünde 
~ -reaJm t bl 1 zı t ht ıı d O • Y av sın. 

' o i , o - z rın düşen v zife i 
~'•t '.t die Feder ·-------- büyuk bir titizlikle ba y ------o-----
1ı.. 1•t d K 1 Y• ba r ş rmı-
"'' f ie Feder •em ucu nerededir? 1 ş mıştır. Kendi metad- b

Devlet demiryollarınd se-
ya •t edecek . 

---o----
İıtanbul - Evvelki 1 ._ •t d ' Kıle arı ve h ~'' i ıe Kr ide m ucu buradadır osu i w 

'"it •t die T' Tebeşi naııldır? ç hş hu rııüsa ~:·~;, miyJe 
' ''t l'i11te . ıote Mürekkep n •ıldıı? kında Uk rn y J • • y • 

içıa yeni b· t 'fgazetecıler 
tadı B ır ~rı e yapılmak· 

r. u tarafeyn gör'" on 

bi • d 1 D • r guo e otuzdan fazla ila-
tık r z bıt var kası taaıfm 
dilmiştir. ıl''ıı• . ıat schwuz M .. cekt" ve ermı verc-

"lt 1\ •ıt die Kette ib kkep siyahtır ır. 
~Q ~t ~te iat •aı Gold K~stek ned n Y pılmı hı? dü~rke~ler içia d mircili 

"' Ott i •ı ki d Kostek altınd o 1 . gerlık, yapıcıblr, moto'"r 
• ı. at d ç k yapı IDJ§tır zır t L , 

"ı. 1 11 • d ocu ner ded· ? Kllımları· 1-ızfar • · l 1 ID it H ( d Ç '- de d k ' IÇID 
'• 1 •ı oco" or•d dır 0 umacılık h ı 
'4 •t d Bu nedir? biçk. , ıcılık 
Ceıder kıaten B k 

1 
ve dikit ev id re i 

fı nicht d• u utodur ısımları olu: bu nıfi 

~. Par or da dcaı'ldı'r Egenin b 'l Hey 
• k" l d vı ayetiııdeki 

lı it D f t l d oy er .. çile 876 tal b 
•10, e er aJıi Dd ders gormekt dir Bunl r •· n • resında 110 tal b '-
n. Mub cuklardır. e e KIZ ço-v~ ~tl ammen Be. 
~O' 6J 6Yular Urla c dde i 1881 d JO Lira Kr. Ayrıca Eğılmo u 

- t • par 240 d 71 d l'k l Hun ~ ıs O&Ae ıe murabb • 00 d 
' I "Yular U aı numarasız arsa mektedir. evam et· 
O 635 2 ıl caddeıi 1881 ada 11 K 
• ~ ~h aı • nurnaraıuı arsa par- 250 00 öy Eostit l 
' f .. Yuf U Jise tab il' çocu ara 
V 234 .:2' .''• cadde i 1881 ada 12 par- ı v bu un bllt6 "~ ~ta •r.a • numara11g arH 45 00 ha~ları.rn e ktedfr. 

~~ i1;%~ Urla caddesJ 1881 ada 13 - 90 00 942 o~~ıt?Jokün f~&. mezunları 
'eı 3

8 
. · auaı raııı rı p r Y 1 1 t ~ ınınde ut • 

~t' 60 M2~-11umaraıız aıs . nacakluı kil\! .... ...ı ..... _.ı 
~l. ~''"• boıtanh 1452 ad 20 parael 2145 214 50 de 110 ve 924 yılı d 350 
'.'\'tı 1:1tnarHız bahç kişi mezuo ol 1: ı hr. 

' ~6 p h ka donanmacı Nazlı ıokak 79 d 100 00 FA YDALt BJLGtLER 
~,''•el 121 m2. 3 taj namırab ar1a 
~ p''•ka ıoğuk uyu da çı mazı 148 ada 46 00 s v 

~'•b'•el 186,5 metre murabbaı 1 taj DU· og er 
~ti lrıa 

~. ·r·"· Alaybey UHD ıok k 16 ad 6 50 00 az 
~ d: 126 m2. 29/6 taj numaralı ••i tara· 
'-• '•rh aua 
'd, 'i'"• Don umacı Rayegin aokak 49 130 00 t'-· O P•rael 20 w2. 8/1 taj numaralı 

,,,, le • ' ~'t• I' • Al ybay feryat sokak 38 da 32 280 00 
~''tt 284 m2. 801/1 taj num ralı arsa 
ttQı '1•ka A laybcy eski aütçü yeni Hen- 250 00 
~j b:0ltak 48 ada 58 p r el 110 m2. 88 
'''t tlıar h hane 
~ p'Y•ka Al .. yb y yıldız o ak 20 ad 1500 00 
~~.~tı1el 2477.50 metro murabbaı 28 taj 
"'tıı ' ı rsa 
'~ ['"• Alavbey Şehit Kem l sokak 27 150 00 
~~l!ı,, Pıracl 270 metre murabbaı 20 ı2 hj 
•~t 'h •r!la 

~ sı,'lch 1615 inci niıam sokak 1988 ada 1312 50 
~~'tt~tl 157 m2. 11 t j numarala baneuın 
"''ı llç his1eıi 
~~-~~ka Alaybey 1661 inci mimar K sım 121 00 
,~Ilı,, 

1
04 da 108 parael 602 m2. 3712 taj 

~c, " 1 tarla 
~S 'll~' ğı m hail 14 üoçll b Ik sokak 70 00 
attt . 3 tı j numanıh r • 

316,7f e e refp şı ıok k 935 ad 4 p r1 1 65 00 
tıd, tn2. numara ız ars 
~ bı Y•ııh emvalin mDlktyetleri ve bir p rça g yri 
~ ıı' •enelik le rı peşin p ra ile 26 9·941tarıhinden 
~ ti l3i6b m6ddetle mnz ycdeye konulmu tuı. 
~t l' 

1
. 10-941 t rıhine müsadif çarıamba güoU saat 

~tit: ·~lerin muhammen b dellcri n~ rlndeo yllzd 
'd~ ' Çeıi y tır r k yevmi m zkdrda M eml k mü· 

' bıiiteıekkil ı tıo komisyonun mür ca tleri il n 
I ij 3971 

~ ~l\'IRA 1 Ye ı mevsim. eni fill ı 
lsı~~'ID•ınıd : ıeaenia ilk Türkçe ıözlü şabe criı 

h.-.'dd· beıteliyen Saadettin Kaynak, Okuy nl r: Mü-
.,,~ ııı ( )t 
~it Sen~, BiN J C · C ı 

'·~::~· r:t:!.~sa!larıaıu 1011 gecesini muaavve bu ı 
~ ~inema 1ın' tının bir harikasıdır 
~- l '' llo 3-S 7~"d"a-C~~;re-;rp;;;ıtd;T.~ı 

ile M•Unıde Ucuz Fiyat . · S 

Yazm s ca zü l ri de 
berk.::s soğuk su ıçm k ib 
tiy cını duy r. Su e 
d r soğuk olun~ içmek h 
tiyı.cı o d rece r r. 
Soğuk ve f z mi ta da 

içilen su mide ve bara ki • 
rı bozduğu içio, bu un ö il· 
ne geçmek İcab d r. 
ıofrad •erin u içoeli 

Mıkt rı d bir bard ğı gtç-

memelidir 
Buzlu şerbetler içilccfği 

:um o muti k sazla içilme
lidir. Az r az r içil şer

bt:t vzuo müddet dev m et 
tiği için vlicndu tı letir 

ve mideyi bozm z:. 

---o--
ıon 

a 
u ra . 
· tlf de 

V zol rda solan güllri çöpe 
atmaüdaa evvel' uruy yıp· 
raklarıaı bir gaz t üzeain 
y ym h, b bçede gül ğacı 

üzerinbe sol n ve döklllm k 
zere olan gül yapraklan ı · 

d toplam h bunl rı güne te 
kurutm la. 

Kurumuş ve koku u il mu· 
haf za den gill yspr ki rıoı 
çam şır ara ıo konul kü
çücük torbalara doldurulur. 

Faıl mlkt rda gül yapıağı 
vars lon y atı 1 rı doldu-
rulabilir. 

Bu y atı 1 r lif y t hafif 
olur ' lbi kokar. 

büş günlük gaztteci , t 
IJIO Ü t' b" llt J-Crc ı ırirıci mevk'd 
87~, ikinci mevldde 6~6e 
ü~uncü mevkide 491 kuru ' 

Zabıt. Fiat mGrak• bc kt'at
rol teşkil tiyle beraber çı
lııınakt dır. Bu birlikte ça
lı~m müsbet neticeler Yer· 
r.aektedir. 

bır yh gazet . k ş, .. . . ecı rboın 
?~' t_ı bırinci mevkid 1264 
ıkı cıde 877, liçOncüd 70a 
~uruş olarak te bit d'I • 
tır. ı mış-

Anc. k bu ücr Here biri el 
mevkıde vüzde 15, ikincid 
yükt.e 10, üçüacüd yfizdc 6 
n. ıye vergisiyle y lınız bi· 
r~ccdf vo ikinci rn vkHerd 
yuz e 3 1 er iJ ... I . d .. rı e y r-
ım zammı d bi il v ed'J 

ce tir. iki aylak biJ ti kı • 
d l er 1-
uı mıştır. 

ŞI a 2 ilo 
Yaşınız 18, boyunuz bir m t 
re elli ı ç, kiloınz 82 oldo· 
ğunda şik "y t diyor unuz 
Bu ya,ta 82 kilo olmanız 
doğru değil. 

Sizin zayıflam içi ta-
k 'p edec ği iz r jim bir 
doktor tar fından tarif edil· 
mclidır. Eğer yazdığınız gibi, 
tıth, hamur işi p st v u
d o ndinizi mahrum ede· 

ol 

niz zayıf mağa biç t • 
s tm yiniz. 

wwo---

ltı rı mesın 
arşı 

Kol alta terlemesi ins nı 
en f zla rahatsız eden bir 
haldir. 
Sokağa çıkm zban evvel bir 
tas ılık ıu iç ti ine bir ka· 
şık (bor te de ıoude) karı • 

tı ra kol altlarna yıka· 
m terle ğe m oi olur. 
Ş pi& vey olony lı su da 
yın u ticeyi verir. 

zm 

Mubasebei Husoıiyece 
\ vel 941 cum güaü ı; 

---o·---
ek ep 
•tapJarı 

~nk r - Maarif vekl· 
leb, aldıiı tedbirlerle bir 
h. ft içinde yeniden 300 
bın okul kit bı çıkarac:ıkfye 
banlar derhal yurdan her 
tar fın gönderilerek mek
t~p talebelerinin kitapauhk 
ık yeti öol ec ktir. - , .... _.._ 

uY. Nl • 
ği gıd maddelerini, Pire 
v ya Sel nik lima ıaa kadar 
götürecek olan Kurtuluı 
vapuru mütemadiJ u yllk 
lmaktadır. V pur, buıta· 

l rdc hareket edecektir. 
ı tanbul - Bugün limanı· 

mız , kll\liy tli mikdarda çar 
clektri pili gelmfı· 

tir. -- _ .... 
merlkada 31 lnglllz 

rp gemisi var 
-o-

N vyork ( .a ) - D.N.B. 
Bahriye nezaretinden bildi· 
rtldiğiac göre Fotcledake 
Iogiilz torpido muh:ribi •• 
Gılifornia y rdımcı kruva· 
zö, ü mu yene ve tamir edil· 
mek üzere Boston teıglhla· 
rıua çekilmişlerdir. 

merik da bulunan Beri· 
taııya gemileri sayııını• bu 
suretle 31 e baliğ oldota 
bildirmektedir. 

murin kanu undaki ~ raiU ~ 
li te mür c l ti ı H"o otut· ....:_.:_:.=---::.:.:.:. .• _~Sl!l~..;J 

• c 
i ! .. ' 7 , il rlemek, yükselmek lıtfyıalerllti 
:2 Siip r f li bircleo 1 rmak .,zu ettikleri bir tı, tabald11ılra 

1 

ısçHEIN DER'nı temsil atlı bir rfiyadır. EHsen pek çok ıea'TV 
E gay ye doiru metin adımlarla yl·a 

ı 8C c r elde tmlolerdfr. Yalnız tana aaat-.ı 
ıı.veçli yıl •ız Sigrid Guriet iıtenilen hedefe varmak i~la meı·u 

1 
ıR htbonc il • b t vurmak llzımdır. Gayri meırae 
;temsil ettiği c:eı landardıfı, mllletlmlsl• tıl'f 
t Se n tar:Mıcar Aşkı: 2 ·5 · g',tllrlr ıaparak hDyDk itler yap· 
__________ ........,., i tlyenlerl aldbetl ıınıte 

..,ııımıklı tecım tdır. Oıa 



........ ::-.~~~~----------....................... .,. .............................................. . 
liitiiN illi) 

usya ilıtiya- Mah,. us kad n- - - JO ELG 
ını ~!~ktır larça~~~~ıyor ~A~D~~~·_:.~~~~~~~~~~~;:;~ 

11
•

110
.a (a.• > _ Bir Ame· . K•yseri - b z fabrikaaıada G.. ı S ti 

8 
BörB ı ltalgaılarl GI~ 

dba r•ıete muhabiri, harp ı ç•hıta~ılmakta olan kadın Almanıana ora üVUB ar -~-----!'-.:-&#' 
lzemeıinin Ruayaya Vladf· mahkBmlardan çok iyi raa- __ 

0
,__ --o,-- Roma (a.a) - ltalJ .. 

-tok tarikiyle a6oderilme· dıman alıodığıoı &Ö• Oo&nde -B•ıtarafı 1 nci Hhifede - -~aıtaralı ı_ın.~I aalıi~·~·~ liil: ~ 
llaia Japonya tarafınfıadaa bufandaran Adliye veklleti Hava maharrıbeleriode iki bır Sovyet bırlırl aekızıDcı Şimali ve ıarkt Aft!...,. 
ıloatııno bir horolı.et telikki dii•r fabrikalarımızda da ka· dUıman tanaresi dDıDrd&lı.. Ramen a& .. rl tDmeniala bir loldmize tecelli ed•• P'.",r 
eılilaılyeceil halı.kıoda J•on· ılın mahküm çalııbnlmHı D&ıman din ne ııllndllz, ne toııayıoı •e 399 anea Alman malar olmoıtar. ti•••..,; 
,. hariciye nezareti ıöıcih& iıiai tetkik etmektedir. Ve- de rcceleyin Alman toprak pıyade alayını aju kayıpla- vetlerimiz, keıif bolll 
B. ftiaia allı&na hrşı oedi· kllet ba arada Kayaer! hea larına hiç bir akıo yapma· ra otratmııtır. Dlltman yllı· manlar yopmıılardlf· .... il 
J•cetiai Ruı ı6ıclb6 Loıon· fabıikaıınıD mabkOm ade- mııtır. lerce 6!1 vermiıtir. MaraamatrDb ci••'

1 
.,, 

lıldoa aormnı, LoaoHkı, ba clioi arttırmak hoıaoaodalı.i Berlin ( •·• ) _ D. N. ıs. Ma~arebe meydanı !ahrlp maa me•allerlH ....... ~ 
aa ylao B. ltidan ınrme11nı teklifiyle N .. mı fabrikooıaıa ajaoaı bildiriyor: edilmıı tanlı, otomobıl •• mit, rıhtımlara, ı.ar•;;;;ııt 
811lemiıtir. talebini de lacelemektedar. Hariciye nezareti mahfil- toplarla doladar. Bu mDh•· teaııata 1••11n 'I• 

Malaabir bundan IOnra bu --·- lerlode boyan edildiilne allre rebede So•yetler 5 taak, 20 bombalan atılmııtır· tlJI!.. ' 
••••aa• Ratyayı allkadar Vaziyet Sovvet harbin UUD ılbmesl tabii- top, 60 mitraly6ı, birçok D&ımaa tarafıDd•• ~ 
edip etmediilnl aoraaca, .T dir, Hıtlor do bana Alman ıtok haran topa, otomatik al1e yapılan yoai •:,.;ıır 
alzcl ID ce•abı •ermiıtlr: ler lehinde mlllotlne blldirmlıtlr. t&f•k, otomobil, 500 t&fek da 2 dltmaa ta'/1"-,.-., 

·- Ba me•ele bizi çok Ôldr•c• darbe•i yiy· ea yl· ve birçok techiıat ele ıeçir- ler içiDde dltlrlllP:;-'.~ Londra ( a.a) - Pravda u u ı ,,.~-..... 
alakadar eder. Ve bis, ibti· yen yalnıa 509Jet ordaıa mlılerdlr. Alman avçaları ı•ıeteaine r&re So•yet c•p· ı .t 1aamız oJaa malıemeyi ala· b detlldlr. Aju So•yet aaaa· --o-- d&ımaa ta11are• ~ la. he.inin bazı cenap ab•ı ferdir. 
c• keaımı •• ı.de •aaıyeı s .. y.t yıı d• ba dube altındadır. Macarlara Gire 

• kitalarıaın çok lebladedir. R .. larıa haadon lıllyle kaJlp Tanuabrlml;:.,ı>: L 1 lzmİr ÜÇÜDCÜ So•yet kttaları bir ıaral Jarıaı telAfi etmeleri dBılln&- Badapeıte (a.a) - Macar ~=~~~::~::: ... ~ "" 
ma•af iyetll makabil lal- emeı. ajaaııadaa: 

Deldi camlar 1apmıı •• iç ıın Berlln (a.a) - Alman teb- OU.,eperla dot•ıa iıtlka. teıekkllJerimlı d• 
a 1 ı-...1 R • Al aJ liii: Ukrayaaaıa' ceaabunda metindeki lalcam laarekltıa· ba11 •oktaları ~ • ..l Ankara - btanbal Uk ç ':'!re umen ve ma ar- ıiddetle mlldafaa edilen Sov· etmlı ve basa ,__... 

F Ş f d_. 30 kama tlr .... -t etmlı da mllttefik kıtalar blvlk ,....__.•=•clıırıaa ener va •r• - - · yet aHailerldde cereyan ' babrmııludır. 
ıtıafirıa a m ıı:ı'*"'· tu.U.~ i a •dea mahuebelerde Diaye- CSlçOde ıtratejik hedefJerlae ~~ 
Aakarda yapılan Teaiı mi- M&atec a 

1 
• armoırar. par ajıinda i lioyua ceau· laer uat dalaa al1ade yak· ~lllllll'f 11'! ~~-t.-• _,c..ll- '-L--L-• .L: Ynlla~e air v.erlerdeki _.....___ _._ ... -•- .__:_, ___ L - Ja~a!rtadır. • 

ruıci, An.ırı ikinci, lımir' &Dtün fıılıyet muhereb6 reketi eın11ıada ve Karade· uoımaa ae&rı reçmek te· 
1c1ac1 aelıll. ceploeoiaia hakiki ihtiyacı.- olad• bir ı.. \' k &ç&k adada t•bblhıloriode hiç bir yerde Blkreı ( •·• ) ,... 
llbınbal 50, Ankara 48 ve naa tamamile yardım ede- piyade tlmooleıimia 12 bin· batı kıJ11tH ... ramamıtbr. or .... a brarııllıı 

&mir 18 paaa aldı. cek mahiyettedir- dea faıla So•yet aıkeri eılr ----
1 

ırtGI 
Harbla bat •••~" lıll' Rumen kurmaul 110 etmiı, 34 t•olr, 279 top ve Be sara byada Ramea ordaıa uv 

o 

Baıvekil istifa 
etti 

Kalaire, (a.a) - Beynıttaa 
sele• bir habere rire, Irak 
laaı•••IH Cemil lttıfa etmiı· · 
Ur. 

laiclada çatralan lrakın 
Küire elçi•i ,Narl Said Pa
p, lnasrla tayyare ile bura
... laareket edecektir. Eıki 
...... u 3 mayııta, yani Ra· 
fld Allye karıı y•pılaa ID· 
tlB& ıeferl eıaa11ada baı,•· 
kil olmaıtar. 

-----·--
Berlin sefiri

miz geldi 
lataabal - Berlin bOyOk 

elçlmb Hllarey Gerede ba 
alrpmld trenle Aakaraya 
laareket etmlıtir. 

Bl71k elçi Ankarada re• 
lalcumhara tlzlmatıaı arıede· 

.., cek •• b&kQmet erklaiyle 
G.~--cr a-ıoı a'eDif-"ML.aonra tekrar 

• 1ahfp vemalikti. .. celıtir. 
~ 

"""' -j 
Diyı.. 

-Sonu var-

472 mitralyib ığtioam eyle~ almııbr. &isim k•1 'eua 8slr mitlerdir. Ba barrkit, 24 ey· ) b• 1 biadlr. 
llUe kadar cereyan etmıttir. 0 Up iten er 1 R J • lif 'ki 1 O ı d Baala11n7-8bla omen erıa n uz etb er ze a aaıDdaki Almaa B&kreı (•.a) - Beaarab1a balre timdi tamamı·ıe temı·· btihklm Hkerleri Alok ada- kalau eıir olmall 

• Hkerl vaJiıi ha bı yardıma leamiı bulunmaktadır. Ra· •••• ftr.t ve adada bulunan davet eden bir beyaDaame dir. tll' 
men tlmeninln kurmay bey· Sovyet ,.,.ız, auau eair ey· Ordamaıua iti 

11eıretmi1tir Ba beyanaame- kt.,. .ti• ıt.Jd&rlllmBı veya eılr lemişlerdir. d rebelerde 611 mi 
u e diitmaa tayyarelerini ya- d• edilmiı Ye blltlla malzemeıl Alman aıkeri deniz hOcum· k 1 yuala miktarı ylll _.

11
, 

a ayaDlarla paraıitçlUeri 6 bi•P iğtinam edilmiıti. bot.arla ftçmiılerdir. h b bafıf olarak 7 
D • er verealere Jlk1ek prim· · ı rı R. remll.Je ı'fade edilen in rec~kl ha9a hBcum- l •- DDımaa kıta ı 

er •adolunmaldadı. Aaıla~ LA '-ö ._ d d farı Harkofon certup doğa b k I muharebelerinde 11" 
• 1 araa an ve yan •• ya- IUbda bir aılib fabrikHiyte, are et eden er cirmi meı-
pılaa ini bir bBcumla Alman- Moılrova ve Leniurraddaki but laaliade yakalandıkları 100 biD yarala 98 J rd 

• 1 t t '-d' d d h 1 lr h 1 558 dltmaD tıY a •a ruı a ıomıı ar. aıketl teaf•ata tevcıb edil- •• ır e er • •• • ma • · M k 1. d •- di ıı •·J rip ettik, biılm k•1 • 6yiin&a istirdadı eı" mittir. ıa e aurıana ı ecea er, 
llHında bir çok Rumenler 41man H••ı tayyareleri yakalananlar lae 24 ıaatlik tayyaredir. 

b b d k b DBımaadaa .. ok İm a edfmİftir. 4 S eyJ6f feCtelİ fogiftere ir m& detteD •Onra lla ir 'I" 

iki Macar böı oıo 
imha Bdlldl 

Diier çevrelerde bazı lı. &p 
ılller Macar alaylar1aa karıı 
mu•affaki1etle tutulmuılar 
ve iki marar balüğii imha 
edimiıtır. 

Baıka bir çevrede ise 
Sovyet kıtalari 36 aaat için
de 32 kilom~tre UerJemiı· 
Jerdir. 

-- o---

aabillerindelu ••keıt hedt f. mahkeme ıoDunda idam edi- himmat ve harp 
leri bombalamıılardır. leceklerdir. iitiaam ettik. --.. ---. 

Pıavdadaki 
Makale 
Moıko9a, (•.a) - Pra•da 

diyor ki: 

--o-----
Tevkif edilen f337 Doj 

Sovyetler ~ lar se 
StokhoJm ( a.a ) - ineç ı 

• j•aıına g&re, Bç kOçBk Ya· ı edil ece 
pu!'Ja bir f19eç ada•ıaa çıkaD ı fsmir Aakerlik Şo 
60 So•yet tebe111 te•kif % 337 Dotamla fi 

c:: dilmiıtir. Baalarıa araıında ı la muameleye ta&J 
aıker de v.,dır. : la muvazzaf bi 

nın hau, Talebe ihmal 
•raıınd ilf ' 

at f!lllllDZ lllllflll1Rnm11111Jıu1111Hnu11.., 1 Ye ühreıvi Haıtahkları 
M&tehuıııı 

Kırımı mlldafaa edea Sov
yet ku~•etlcıi dDtmanın bil· 
t&n hücumlarını püık8rtmOı
tilr. Bir • •iar 16. Oıün8a ·ar· 
ka1ına giıleDerek ilerliyen 
bir Alman mtlfreıeai mevıi· 
lerimrzia 200 metre yakınına 
kadar ıokulmaııaa mthaade 
edilmiı ve tam ı.tenilen 
yere vardıkları anda hllcuma 
kalkan lut'aıarımıı tarafın· 
dan tamamiyle imha edil· 

--o ı yapmamıı yokla111' 

Ayda 6000 
tayyare 

ı bakayalar ve &afi 

ı bitirenler sevk ed 
ı dir. Ba erataa JD" 
f cama illa& yerli 
ı ıubeaiade hazır 

DOKTOR 

Salih :Sonad 
fklacf Beyler So. No. 79 

iine Y?l açm edilmiyor 
6f çlllerıne u• 

miıtir. Eıir edilen bir Alman 
Hk•rinio elleri doamuı ola· 
rak bulanmuttar. Bu h.va-
lide ıotaklar timdidea b•ı· 

Loadra, (a.a) - Selihiyet· 
tar mahfilleıde beyaa olan· 
duğuaa rlre Amerika- lorll
tere ve Raıya mDıterel eD 
ayda 6000 imal etmekte· 
diri"'· 

ı caklardır. 
ı Toplanma rBa 
ı bede buhınanyaD 
: rıDd• b•lıaya 
ı tatbik ol11nacal&tır· 

rek bareketitanbul - Mektepler açıl· 
Hr p umalım ~kt•m Ye aabab tram· 
huoan Bu mDırlıbamda• binmek zor 
rD, b&tOa iauartnda11 taleye mah1aı 
lupı larınıa açf &zere bı11uı tramvay 
batlangıç olsurtlarıaıa hareket ettiril· 
KLIRINK, Dô kararlaıhrılmııbr. 

NACAK M1------------------------------------------------------------------... __ __, 
s.,c1 ... , bilet•erı·nı·zı· ( Sıldıt ) "'•••••d•• •h••a.. ç.,a1ı1ı.,. ror,. ~:~~:!! 

laauı balanmaktadır. 

. , ••• il Bt,4 Ha••• T •lt•I OlılD -


