
11~ Halifaks 
"IYor ki: 
-.. .____ 
,~•rtora ( a. a ) - Lord 
~ dt111 ıeee ıer~fine 

~ lr ııyafette ı&ı ala• 
'- llliıtlr ki: 

~•ıra yıkalmaıından 
~'liltere yatamakhe r• 
-~llaıt bulunmaktadır. 

'ti' •r hubini kaıan· 
~ti~ C•lıyor. z. ferinci 

1•11t, daima iıtab-

tJc.Bulgar 
tluiu dai
••ğlimdır 
~o -

'~ ('·•) - Mebualarıa 
~'11ııraa Balıar af ya-
• 11••da •erecekleri 

lttlıf •• T llrk • Bal· 
ı.-ııı::;t111•'-•be tleıin i alaka dar 

llalır da Yardır. Bu 

l'b•ı•elıil Popof ta• 
iris • BaJ .. ar doıt· ... . 
la111andaa dalla 

' ltılerl mltema• 

eni su· kast
lar bombalar 

ve ölüler 
--o--

MoıkoYa, (a.e) - Yugoa· 
lavyadan gelen haberlere g& · 
re, Yugoslav çeteleri P ta· 
veç şetırine hücum dmişler· 
dir. Zağrr pte Aluı n dolu 
bir otoblhe iki bomba atıl
mıı bir çok aıker ve iki er
bıı yaraJaomııbr. 

işgal kumandanı ıuikut
çılarıo buluamHına yudım 
edeceklere 01:1 bia mark aıii· 
kif •t V•detmittir. 

Şehirde alııam saat 9 dan 
SObra mOnakalibo meoedil· 
mit olma11na rajmeo sokak 
t. 2 ~iman ıubayı öldürül
u..ıuıtur. 

-o--
jdpon heyeti 

Amerikada 
Meksiko (•.•) - Vago~u

hiain reiıJiii altında bulunan 
aiti kitilik J •pon heyeti Va• 
ıia, tona gitmek lizere bura· 
ya ıelmittir. Bazı ıayıalara 
aö ı e bu heyetin Vaşiogtonda 
Y• palmalcta olan Japon • Ame• 
rikan ıö Oşmelerine iıtirak 
etmeıi mabtemddir. 

VaıoıuhlDia Birleıik dev· 
letler neıdiadeki Japon bil· 
ytlk efçiıfne yeni talimat ıö· 
türmekte olduiu da sanılmak• 
tadır. 

--o--
Ruzveltin 
Davetlileri 
V•tİDfton (a,a) - Reiıi· 

cllmbur 8. Ruzvelt bitarafhk 
kanaDaaun tadili etrafında 
mOtaJealarana miirac•at et
mek &zere Ayan aıalarından 
b~ı kitilik bir grupu bugüo 
toplaDmak &zere ~eyaz ıa· 
raya daYet etmiılerdir. Da· 
vdliler tanlard1r: 

Fkaeriyet parhıı aıuı 
Ayandan Butler, hariciye 
enciimeai rei11 Koaely, ski 
hariciye eaclimeni reisi Ge· 
orru, cflmburJyetçi partiıio
den Mac Nelly, ayrıi parti
den Oıtebdir. 

Bu zevatla bitar flak ka· 
auaunda y•pılmaıı ist nen 
t•dillt etrafında müdaveJei 
efkirda bulunduktan sonra 
hııırlacak liyiha koDa-r ye 
verilecektir. 

fil otye 
v pur 

tı 1 d 
Vişi (a. ) - Fransa ami

r lhk d ir si şağıdald teb· 
liği neşretmiştir: 

Trofil Gotye vapuru Ege 
deoiıicde bir dcnbalta tara· 
fında bat&rılmrşhr. MOrette· 
b hn büyük bir kısmı kuıta· 
ralmıştır. 

3 ölü v 18 kayıp vardır. 
Bu vapur H11ziranda logiliı 
tayyarelerioin Beyrut lberİb· 
deki taarruzlara eanaanıda 
Beyrut Jimanıoda b~lunuyor· 
du ve Selaniğe Suriye FHn 
ıız orduıuna yardımlar ıe• 
tirmek için gitmiı ve haıe 
ketiae kadar bu lima11da 
kalmıı idi. 

Bu arada amiralhk daire· 
ıinden Fıaosaya d6amek 
emrini alan vapur bir ltal· 
yan kafılesioin bimayeaine 
giım ıi kabul edilmlıti. An 
tafılıa diier vilualarda ol• 
duğ'u gibi logiliz denizaltı· 
farı Teofil Gotyeyi hedef it· 
tibu etmişler ve bu vapuru 
batırmığa muv ffak olmuı· 
lardır. 

--·u-0--

Fin cevabı 
Londrada 

Londra (•.a) - Londra
da bulanan Norveç biikU· 
meti vuıtaaı ile lnriltere 
hük6meti adına Finlandiya 
hükumetine verilen notadaki 
buıuılara Fin hlllciimeti ce
vabını vermiotir. Ccevap ma• 
haUiae varır varmaz neıre· 
dilecek tir. 

~aoıldığına göre ceval:nn 
metni şimdilik logiliı hükft · 
metinin isteklerine müıbet 
bir netice verilemiyeceji 
meı kezin dedir. 

o 

Esir mübade
lesi durdu uldu 

Loudra ( • ) - Dün •k· 
ş m h rbiye czareti •ıığı· 
daki tebliği neşretmiştir: 

Berlio radyosunun esirlerin 
mübadelesi bakkınd• dün 
yaptığı n şriy t üzerine esir· 
lerio mn bıdelesi durdurul
muştur. H rekcti mukarrer 
olan bir v pur barck t et
miyecektir. 

Cumhuriyet 
bayramının 
ihtişamı 

Aakaradaa ahaan haber· 
lere ı3re bu1e111 Camburiyet 
bayram her seneden paraak 
olacaktır. Bu mlloaıebetle 
muhtelif vilAyetlerden Aaka· 
raya iki biaden fazla İfçi 
ı•lecek Ye miaaııam bir ı•· 
tD ram llP'Mlu.sllrı 

Degli herald hOkOmetı 
tenkid ediyor 

Londra( .a)-Deyli Herald 
a•zetesi Rosyaya y pılıcak 
1ardım etrafında lnıiliz bn
kCmetini tenkid eder mabl- · 
yette aeıriyatta balaamık· 

"*· 

Askeri Vaziyet Hakkında 
(UIUS) gante.inde Mnm

taz FaJk Fioik di · 
yor ki: 

"Almanlar fıyet Timoçen
ko orduıunu altedecek olur
larsa, bu, tark et pbeainde 
harbin bftmeal demek mi 
olacaktu? Bizzat A1manlar1n 
iddiasına gl>rr, (Volga) neh
rinde yeni bi.- hat kurulacak, 
Roıtov üzerine hlr h81lun 
yapılak, Rusların Ruıların 
Kafkuya ile irtibata keail· 
mek iıtenec•k. 

Herıe-ye rağmen ıunu ıöy• 
leyelim ki, Alman taarruzu 

· tesbit edılen zamanın içioe 
pe ıc sığ'mamııhr.,. 

(Cumhurıuet) ~0 ;~:~: 
ral H. Emir Er kild ( Aııl b&· 
ytllr .barekAt Moıkovanın 
gup Ye cenubondald mer
kezi kuvvetleri imha etmek 
makaadiyfe yapılmakta olma· 
sı muhtemeldir.) baıhiı al
tında yaıdıfı aıkerl makale· 
sinde ezcümle diyor ki: 

Londra aıkerl mahfHlerİ· 
ne göre Almanlar Kurk iı· 

Almanlara Göre 
BerJia (•o11) - D. N. B. 

bildiriyor: 
5 ilkteırlade ,.,k cephe· 

ılnde cereyan eden ha•• 
muharebelerinde avcılar1mız 
taraf•ndan 86 tayyHe dafi 
bataryaJaramız tarafından 8 
ve yerde 22 olmak &zere 116 
Ruı tayyaresi imha edilm't· 
tir. Bu harplerden· 7 tayya· 
temiı avdet etmemittir. 

Berlin, (a.a) - D. N. B. 
bildir lyor: 

Ruılarıa buılln artmıı bu
lunduğu muhakkak olan 14 
bin 500 tayyare kayıbı Bıe· 

-Deoamı 4 iinc.ı •aleilede-

tikametinde bir hamle J8P• 
mıya 'eıebb&ı ediyorlanDlf. 
Burada da b6yle bir llueket 
)apılabilir. Fakat ea ıı,. .. 
Almanlara MoılroYa cea .. 
bunda bulunan Sowyet or• .. 
)arını bozmalara ve aetla.ie 
bu ıehri bu cephede• llaa
taya imkia bulmaları b· 
bildir. 

BütOn buDJar ılmdlllk tala
minden ibarettir. Daha lsat'I 
bir bükDm verebilmek •• 
bidiaelerin ialdıafıaı Whll· 
ıecek raporları beklemek ... 
ruridir. 

(Radgo) :;:e~~·· .. • 
"HitJcria ballı ettiji lalJlk 

taarruz Ler yerde bl1lk Wr 
merak uyandarmııhr. Fakat 
iki taraf da timdilik t. ... 
auıta ketum daTraamalda .. . 
lngilizler, Hıtleria ...... ... 
te bir nikbinlik llaYau ,.. 
ratmak iıtedijin ıİ1lemekle 
beraber bekleailml1•• Wr 
zaferin elde edilmul ...... 
ai ile ibtiyatkAr daYraa .... 

- Devamı 4ilnc8 •lüf ... 

Snvuıtlera Gln 
Moakova(a.a}-B• ........ 

tebliğ: 

Dün ıere kıtalanmu ... 
tin et pbe boyanca ......... 
be etmiılerdir. tsir ta,,... 
sırabamuı cepbenla INlbla .. 
da d&tmanın •s taakıaa,160 
kamyon, 1556 motoalkletllll 
tahrip Ye bir tab• ,.,.... 
ıiai imha eylemlı •e 19 tar
yare dlltlrmllftlr. 

Karadeniı doaaam• e.,
yareleri de dBımama Wr 
ıBnde 2 piyade talt--• 
imha, 6 tank, 33 11rllla ote
mobil, asker ylkll 12 llam1 
Deoamı 4 6nc6 •alıil ... 

B&y6k İf, hByBmelr, ilerlemek, ytikıelmek ı.tlyealeılll 
daima y•pmak ve ~aıarmak •na ettikleri bir it, tabak .... 
ttirmiye çalıştıkluı tath .bir rGyadır. Eıaaea pek çok .. .,.. 

gin tUccarl•r bayle bir r•yeye doira metin adımlarla ,... 
tilynek bftyük ıerYetler elde ehnlılerdlr. Yalnıı ıa•a uat .. 
mamak lizımdır ki: Bu istenilen lledefe Yarmak lpa .. .,,1 
ru, makbul YHıtalara bat vurmak llıımdır. Ga1rl ...... 
•• meaell htlk6metlmlıln ceıı:alandırdıfı, mlllellmlm telı.. 
ettiti mel'un •• meı'am Uıtlklra 11parak bl,tlk itler ,.,. 
mak, bllyBık klrlar elde etmek iıtlyealerl• aldbetl Hnele 
d~fil, bir cephıae klfulae alqmakla tec.01 .... O• 
tor-
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S-20- Yazan:H. O. T. ı .......................... 
Bu ıata ikinci İılsender 

adı bile verilmiıti. CeDgiz 
Harımıahı Sultan Mehmedia 
mllılllman UYScurlardan bir 
heyet tertip ederek göader· 
miıti. Bir taraftan da Soba· 
tay m&ılüman Tilrkleıden 

teıkil ettıği CHualuı bu 
memleketlere gl>udermit ve 
l)rop•ıandaya baılamııta. O 
ıvakıtlarda Cenıiz putpcreat 
idi. 

Harzem devletinin ülke· 
:.ıae göndrilen Elçi Mahmut 
Yalvaç adında bir Tllrk müa-
18mandı. Ceı giz Sultan 
Mebmede ıu mektuba yolla· 
mııh: 

"Ula Saltan, Tanrı meı
rıktan menin nıkene kadar 
.olan yerlarl bana verdi. Ba 
itibarla ıenia benim oğlum 
olman, k6t016ktea kaçıp iyı· 

ı Uk &zere muamele etme• 
llzımdır. Ba ıuretle tebeaa 

•• 11a •• bnton miiılnmaa· 
lar raha\lık içinde yıfayabi
lhler." 

Saltan Mehmet ba meal· 
taba dikkatle okuduktan 
•oara dDşünd6; bir gln elçi 
mahmat Yalvacı gizlice ha· 

1 nrana çığırttı ve ondan din 
aamına doğru ıöylemeıini 

utedi ve töyle ıöze baş· 
ladı: 

- Sende• m&bim bir ıey 
•oracafım, bana en doira· 
ıuaa baber ver. Senin Ha· 

1 kanın 1ahidea Çini Hptetti 
mi? 

Har~•mıahı Saltan Melt
met t;cn6izle tedafüi oe 
tecavtızl mualaede akdine 
taliP oldu. Sobutay bu 
maa/aedeyi laa~ırlamak 
ve imza etmek ü.z•, e •al· 
t11n Mehmedin paytahtı· 

azimet etmiıti. 

Elçi Mehmet Yalvaç bu 
ıizli m&likatta kolundan r•· 
1et kıymettar ve iri bir inci 
'Çlk1rdı ıultan Mehmede tak· 
dim etti. Onun ıorduğu ıu 
al korku eaeri idi,bunu Mab· 
mat Yalvaç arılımııh. Sonra 
ıu cevabı verdi: 

-Ynce Tanrım hakkı için 
Hlaım doiru ıöylllyor. H m 
ba ı&ıllmüa dc.ğruluiu ıize 
çabuk malüm olsa kerektir. 

Sultan Mebmedin fena 

1 halde canı ııkıldı. Başını 
IDilae eidi, bir müddet dii· 
t&ndü, ıoara akaJlarıaı ka· 
rııtararak aiığıdaki ıözleri 
llyledı: 

- ~en bilirmiıin Mabut, 
benim IUkem ne kadar re· 
alı, devletim nekadar kuv• 
•etli kuvntlidir? Sanki ıe· 
•111 HanıtJki a.edit ki? •• O 
keadiıiai benden bilyük tu
tap bana oilum diye hit•p 
ecllyor. Söyle bakallm De ka-. 
.. , aıkerl varmıı onun? 

_.,._ Mr-

HiKAYE 

SARHOŞ 
._. .. __ 

Şimal r6ırA.1ı kuvvetle 
eaiyor, ıeçbkleri yere şid

detli •i•aaklar daken •iar 
ıiyıh kıt bulutlaraDı 6aüne 
katarak ıök yüzünde Öieye 
beriye ıürDkliyordu. 

Deniz vabıi ae ter çıka· 
rıyor, kayalara çarptaL ç top 
bataryaları ribi riiıliyea . iri 
ve köpiUdii dalıalariyle sa· 
bili dövüyordu. 

Fsrtan1ııı. bilhHH " lpur ,, 
vadiıioe ıokularak ıslaklar 

çalıyor, inliyor, damlardaki 
kiremitleri ıökiiyor, pence
re kepenklerini kırıyor, ba
caları yıkıyordu. 

Rtı:ırir ıokaklarda 6yle 
bir tiddeUe eaıyordu ki du
varlara tutunmadan yüı ilmek 
mek imkioıııdı. 

Kamaala b•ıtan baıa ya
layıp ı6pürea dalralarıa kor
kuıuodaa balık aandallannı 
hemen hemen ıokaır arala· 
rına kadar f' tir mitlerdi. Ba 
HDdalarao İri yunrlak ka
barralan arkaıına ıiper alan 
balakçılar gök yüzüoila ve 
ıularıa bu hiddetini korku 
ile aerediyorlardı. 

Akıam oldu, çılııa deniı 
ile ile coıkun uoıurların ıli· 

rlHtBıll karanlıkla 6rtilldü .. 
Balakçılar birer evlerine dön·· 
d&ler. 

Salıilde iki kişi kalmııb, 
bunlmr elleri ceplerinde, ıüz· 
rira ve yı iınura karı• ıırt
larını kaoburlaıtırmış~ yiia 
lıaıketlerini gözlerine indir· 
miı, iki normaadiyala bahk
idi. 

Sert bir ••kal çeaberiyle 
çevrilmff, tuzlu dt:oiz rfız. 

ıirlatiyle yanmıt yüzleri, or
talaranda ·birer ıiyı1b bead 
buluoan, m safeleri delip 
reç rek ufukluıo nihayetaaıı 
gören mavi gözl ri vardı. 

Bu lardın biri : 

- Haydi gel J er mi, de· 
r~mi; dedi, domhıo oya.ama· 
ğa gıdelim, paralar benden. 

Ôıeki domino oyunu ile 
rakırıın caıibeıi karşı11nda 

bili tereddiit ediyordu. Po 
melin meybaneaioe girerse 
yine dehıetli 1arbo1 ol•ca

jını biliyor, kuliibesiDde yal
nız bulunan karı11nı düıüail · 
yordu. 

J eremi arkadaıına ıorda : 
- Sen beni her gece sar 

boş etmek için b1ohse mi 
tutu tun? Eliue n f• çiyor 
Ali başlnaa •. ÇOokll parala
rı ht: p sen veriyor un .. 

- D•••mı ... ,. 

ı 

(JiliiıN ııııı 

Me şe şeha
d n es· 

Harçları f azıaıaştırıldı 
Bıthc ihrııç merk zlerin

de bulunan ticaret ve • n•yi 
odalarının gö terdiği lüıum 
üıerine Ticaret Vekileti bu
rna JÜriirlükte bulunan 
menıe ıabadetoamesi harç 
lannı faılalaıtırmıştır. lbraç 
olunacak partilerin kıyme

tine 16re alınacak ücretleri 
yazıyoruz: 

100 liraya kadar &cretaiz, 
101 liradan 500 liraya kadar 
50, 501 liradan 2.000 liraya 
kadar 100, 2.001 liuadan 
10.000 liraya kadar 200, 
10 001 liradan 20 000 liraya 
kadar 400, 20,001 lirad•n 
30.000 liraya kadar 600, 
30.001 litadan 40 000 liraya 
kadar 800, 40 001 liradan 
50 000 lir•ya kader 1.000, 
50 001 liradan 60 CıOO liraya 
kadar 1 200, 60 001 lirad•n 
70 000 liraya kadu 1.40°, 
70 001 liradan 80 000 hraya 

kadar 1 600, 80.001 Hudan 
90 000 füaya kadar 1 800, 
90 001 lirad n 100 000 lira 
ve ondan yukarı 2 000 kuruı. -----

aruf 
hırsız 

cesedi b 

gece 
ın 

lundu 
J ,tan bul - 8 ykoıda otu

ran Naıik dında b r ka· 

duıla Fc:hmi isminde bar 
' ıenç düu Beykoz jaadartiıa-

11oa müracaat ed rek o~a 

cak çıftliği civarındaki kuyu
lardan bhic den ı,. , kokusu 

gelm He olduğunu duydulı

ı .. raoı söylemışleı dir. 

Bu ihbar üzerin kutuden 
çak nl a cesedin bu 1J dao 

bir ay ev •el t ıpı yyüp eden 
ve Anadolu hıısaı ınd otu 
ı o maruf g ece h ır ••&larm 

dao Y .. m h R Ct•be aid ol 
doğu abluılmıştır. 

Ailrıi oio evvl'lce vuku
bul n ruürac 11 ti üzerine 
CSHen aranmakta olan ıa· 

bıkah harıızın bir cin•ye
te mi, yokıa b r kazıya mı 

kurb o gittiii tahkik edil
mektedir. 

mınııııııırııınııınıınıııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Cııt ve Zubı cvı Haataukıarı 

Müt• h uuu 
DOKTOR. 

alih So ad 
İkinci Beyler So No. 79 

il .. N 
lzmir tramvay ve el ktrik 
Türk anonim şirketinde : 
Şirk«'timiıin ihtiyacı bulunduğu, p1in tabt=tmeğe mabtoı, 

oıatit kiiıbı ıatıa ahnacaiıodan, ellerinde buluoupta bun
ları aatmaya talip olaolarıQ ııfaben veya t briren fiyat tek-
llflntl• ltvhıamaları illa olwnar. 7-11 

IGADA 
· ok nari bir kız 
açırma hadisesi 
-o-

Bira - Ş cbtimize bıilı 
Karca Ali lıöyüoden lımail 
kııı lS yaşında Hayriye Şa· 
hia, gene o k6ydea Ô..aer 
oilu Meıtanla aeviımektedir· 
ler. 

Hayriye Şahin, sıeçenlertle 
ana ve bab•ıını rizmıiyle k6 
yiin muhtarı Oımae oğlu 
Mehmet Ali değirmenciye 
verilmiı ve fakat tam nikih 
olacıiı gün, sevgiliıi Meatan 
blrafandan kaç111larak daia 
kaldmlmııtır. 

Mubtann oğluna rııHı hl· 
liftna ve adeta cebren ni· 
kiblanmak iatenea Hayriye, 
bu k•çarmadan mt-moua kal
mıı, dildadeıi olan kençle 
tam on SfİİD llırlarda yaıa· 

mışhr. 

Aac•k on h ı yaııada ol
duiu için bab .. ıaın vaki 
olan fİkiyeti üıerine Meat•n 
yakalanmıf ve hepse atılmış 
br Bu fırsattan biliatifade 
lıöy mubhra Osm•n, gene 
ku:ın aa ve baba11L1n risa· 
•İylo Hayiyeyi ol}luoa nikib 
lamıı •e düşınaolarıaa niı
b~t, davullu ıuroah bir dil· 
iila yı:ıpnıııtır. 

---o---
Hırsızlık 

K rantin GüıeJyalada Hü
ıeyio kııı Baha karat• 26 
ya~ında Güıın Kamera)p 
v ki şikayetinde yerden bir 
m be yükıeldikte bulanan 

•e açık duun penç · reıin
den 111ıbsı mrçlıul taraf•ndan 
girilerek kendisine ait bir 

gt" c~lik erıtari müstamel bir 
fir l'k gömleği, bir y~ıil 
yun k aan çelt"ti, bİr çc.ıcuk 

p nıoloau ve bir ad t çocu 
aiyı- h podyıuıı tn çahndığı 

v e f .. ıl •·•Dwahhdır. 
§ Keçecil t' r M .. zarhk ba

Ş•o a Ali kızı 21 Y•ııoda 
Alı ye Y~zg"o b .. ıdcal S.dık 

oğ u M boıt!t Top ·ha dük 
k Dl dan alıt "e •t t:tmekte 
iken ro iUIİyt tioden biliı· 

tif ıde suç u 20 l.: ur Uf kıyme
tinde k rem, 20 kuruı kıyme· 
tinde tu&alet aabuoucu çala· 

r maotosuouo &itana ıak· 
ladığı bir ıuada göıOlerek 
yakalanrnışhr. 

§Kt'merde Rıfat oğ lu Ah· 
met Bek değ u, Murtaza oğlu 
Veye eli b. bçe .. inden 4 lira 
luymctiode bir lsüfe p•thcan 
ile y kkabııını çalarak kaç· 
makta iken ıuç üıtU yaka· 
laamııtar. ---
Bıçak taşımak 

Kemerde Yuıuf otlu ço
bı nhk yapar Hamit ~ahı· 
kanın Uzerinde bıçak balan· 
durduiundan yakalanmıı ve 
hakkında muamele yapıl· 

mııtır. 

\] 
ile,, 

HOkOmei mikaıafı~ ~' 
rır, ev sahı,ı : 

cezaıandırır1., '1 
Seyirci - Karaı6• ~ >.u 

ıeni burOn ıiniıli aa1
• .1- ~~ 

Hayrola; batına bit f a 
geldi yok11? 'I'. c' 
Kararaı - Sorıo•~, ~ 8 

der, benim baıını• ~~~ C 
ıelu.edi amma, bir •' r 
tımın baııoa relepletı 
adamakıllı kızdırdı. 

1 
ı..dUI 

Seyirci - Ne ••' 71 et~ ' o. J. s Karag3ı - Ne d f f'' t 
D&a akıam bu ark•. 'i ,ı l, 
me kadar gelip derd~',ıf' lı', 
dı Adamc•iızıo 181

' ~ili) 
ıardı. ,,ıtf f, 

Seyirci - Ndi ••' 1 ~ 
Karaa6ı - Bu· •d•IP~ıf 

çocuiu varmıt diy• ... ı{ ~lf 
. t•"' ona e• hİraJamak ı• 

mu~ I 
Seyirci - Ba ad•-,,/ ~'ti) 

Din luraaını muntaı•09' 
miyor mu? p'fl" ,, 

Kararöz - Peth• 1 s, yirci - O bııd;, 1, 
Karar6z - Beo ,- ~ l't'• 

t•ııyorum. Bir tar•ft ,,.~ ~~ 
kilmetimİI çok çoc0 " f' 1 ~ 
lcrini miilııafatlaodırot• .,~~ ~ 
ı&o8rkea, baıı efb"' j C\ 
leri de çocuk b• jjJ• ~~ 
m•k, ceıalandııa:J•~;l•.~ ~~ 
bir kiloabmıf gibi b il' .,. ~ 
reiılerioin yüıfloe b ~ 
mak iıtemiyorıar •. bO--; 
Seyiıci - H•lbak• k ço j 't 

l•k• t çok, pek çod•' - · 
nbibi aiteler, o k• ~t.ll 
t. çbr ki... • Jj~ ' , 
Verıri tabS• ~ 1

'· 

Çok yük•~ d,~ -1 
,,,fı ' 

O.,fterdarlık • O' 4 ıf 41' '~-
ey (il IODD itib•r•yl.: .,,, dl '" 

'''·"" " fıada mubtelıf •'
9
6,F' 

y•ptl•n h bıilat 5,9 "- ~ 
nyı bulunmuırur. .,,•' ~ '' 

Gc çen yıl, ayof 4 ,,1,1 ~, 4\ 
zar Jıadaki tabıilil •'~'' t.,,, ' 
u.r• olduğuna ·;6s9.'i66 L. ~ 
ıılitta bu ıene 1 o•'' l'"' 
lak bir faılahk ••' t~ 

")' 
Merkez \'~ 
Lokantas• ıtıb11- ~-~ 

Birinci kordood• "'~ b 
hanı altında yaı 01'' ~ t, 
dolay11iyle kap•:~t' to-' 
muz f m.srkaz &o • ,., • tf. ~ 
rabaneıi) ni sıe~ 1,-ı eır.: ' ~. 
ına&adıea itib~re il• '? ~I 
tibat ve teıyi11at ıo8ft'' ~'t 
mızı mulıteredl ;. ~~ 
miıe bildiririı •• ecelı l'I ... ~ 

ıçecek v• y•Y fi .., J \ ""t 
del rdeki tenıiıllk d,r· ~ 

l ,011 ~ 
Juk ıelenler tit• ~I 
memaaa edec•~ _,.j, 



Buaon ınanızce uarın Almanca , .. 
7 ıncı D .. ra 

isimlerin c mı) • 
ı. 

U Formation o/ Plııral •I Subatantiveı 
U.. ClıQaıl kaidt:: lıimlerin cemileıi milfıedin sotıuo bir S 

;.•i1le teıkil olunur. 
0 "-'a Şehir town1 Şehirler 

Street Sok .. k 
S .. ıtreetı Sokak! r 
lıop D ~ likkia• •hopı 06k,,.ônlar 

p l:liaaal Hay•aa animalı' H yv uf r 
b •re Sabıfe pııe• S bifcler 
tttiistes 1 • (1) ... ab, eh, z mit bir h rfı 

>,u na ar. takip edeq o harfleriyl nıb • 
~~'il kelimelere ea ilive olunur. 
8 •ıı Sınıf cla11e1 Sıaıfi r 
c~11•h Fırça bruıhea Fırçal r 
8 Qrcb Km.. ch~rcbea Kiliseler 
c0

't Kutu Boxes Kutular 
''ro Ytlk,bamule C.rroeı Yü kler, ha· 

(l mul ler ... 

! ~d;) S•daıuE bir harften ıonr y ile oib yetleaea kclime-
y lcaldırahr ie1 ilive olunur. 

Story H l,d ikiye ıto•İeı Hiı< "y ·fer 
~ Y Bayan l•dİrS 8.v ı 1 r 

Ut;cto,, Fabriııa f•ctorıeı F .. brıkalar 
~l f) f Y•but fe ile oibayetleaea ekse'i l<olimelerdc f ya 

ıf ~ ' "•ldıııhr VH ilive oluaur. 

' (catyf) ç •lu, bıça" kaiveı 
'~lf 

buç11k,yarı o hoılves 

çtkılar, bı· 

çeki r .. 

buç1.1kl r,ya· 
rımlar. ~'t() 

~GlLER 

lir tuvalet suuu 
, 't -o .. , 
, tt,~ il cilblai yamuıalr Ye 

"-. h lnuh.f•za etmrk için 
;~ ~ k•rlcea baan tuvalet 
l ~, tııllınmak icap eder. 

~ (~,,:tıı••let ıulan kadar 
~~ Pir ıuyu evde baıır
~~ lllGOJk0nd6r. 
~ !''Dl mai mnlsattar, 

' "' ,t, ~ l:~ Qı fliıerin Ye 50 
"lltt ... t~fauyunu karı ıh• ıp 

b' ~ "C'lı b . y • ir f itede ıakla· 
'~il Gc )'ıl&:aadıkça bu 

~ ' •t~•r tath kııı j'ıoı ıu 
11, -1ı ve bu ıu ile yl· 

~ ~~euva J;keıerını 
~ •rtınak için toıau 
ı '-ı., dlr usul 
~ t a,tn1 • 

'' " .,. •rıqdea, mendil
• .rllc 

' l •Qag elbiaelerden, 
~.1:keleriai çıkarmak 

ıslanan agakka
bnar 

Y•tmura tutul•n ve ıaluıao 
ayakkabıları olduğu gibi ku· 
rumıi• pıraluhr y11kkabı· 
Din derisi ertl ıir Ye buru· 
ıur. fıl k kunduraların ynni 
rıbi kalm.aı için içlerini yu
ıafJa doJdurm•h. Taneler ay• 
akkabıadaki rutudeti çekerek 
t terler ve ıerileo ayakkabı· 
nıa içinde, kalıp hizmetiDİ 
aöıiirler. 

' -- _,_,_ 

GOzeı kokulu bir 
kolanga tertibi 

Koku u pek güzel olan ve 
Disbeteo ucuza çıkan kol· 

onya tertibi: 
Bir litre 45 derecelik ia 

p ir lo içeraine 40 gram bibe· 
riye, 10 gram lavanta çiçt ği, 

10 gram mer:ıe,..güş, 10 gıam 

yabaı ! kekik atm lı. 15 gün 
f 1f t nİa ağzı kapalı oJaraık 
muhafaza etmeli, sonra UU· 
bentten ıiizmeli. 
Bu kolooy cildi yumuş11hr. 

~~tal bir uıul: 
ti)~~ Gıerhıe ıu damf,.t· Za yİ 
'~ , 11 •liıade dorakı ekm· lzmir erkek lisesinin orta 

~-l~ 0 ••hyerak borakı ikinci 11nıfın.Jan aldığım 
'fi t-:d lekeyi örttük 14 - vı - 1938 t rih ve 659 
~ta ' dakika bekle Hyıh t ıdikuamcyi zayi ey-
~~l Dlllddet ıeçtikten ledim. muteber olaı dağını 

• t,~ IQ ile yıkamalı. bildiririm. 

\~~Mç;~ 1 Yeni ~·;;~ ~;.,~·, ef 
1

iİ;~i 
~~lS1~~•ına11ada =. ıeaeaia ilk Türkçe aözlii tıbeseriS 
~t dd· beıteliyea :»•adettia K•yo k, Okuy nl r: Mü-: 

~~~ s·:..~, (BINBIRINCI GEC )l 
·• ~ ~t~ ce,. Ma alları ın ıoa gecesini mu avve bu ı 

'!\t. 1 ın Film Sinema .. n'atıoın bir barJhasıdır ı 
~~ •r ila 3·5 -9d~~~t;;i'~;fl~i 

ille Matinede Ucaı Fiyat ı 
!E -

• 1 
---- --

Lo dr , 5 {a.a) - Lon
drısmo ı Jahiy tıı mehfılle 
rinden öğr nıldiğine gör , 
Çı in liuaan y leli de bir 
k ç gun evv 1 J~pool rın 
cğır bir b zimetı e sah e 
olen ~eng aom imalinde 
Kclt o ve Liuyarıg nmak
luı r ınd şıddetli muh • 
rebeler c reyan etm ktf:dir. 
L' Y g ırma~ı Seog nın 
25 kilom tr doğru und dtr. 
J•po 1 r geç n h fta S Dg· 
uyı zaptdm k üzere yapı· 
l n ve k mete uğ ıyan te· 
Ş bbü t n onr mezkür 
arm kları civ rıa çckilmiı· 
lerdi. 

---o----
B r t 

Tıc .. ,. t vek leti iaşe müs· 
h rlığı bulguruu zamı fı · 
hnın tesbit ~dilmcıioi vil 
yetlere bildirmiştır. 

Müsteşarlık bulgurun !8· 

mi fiahran te bit edilmemiş 
olmuınd n bnzı iatibsal mın· 
t kal randa dabıı yü liek fJ· 
at Y rdikl ri için Buğd yın 

bulgu a t. h vit edil r k hl 

dığı ve 1 boom hü 6mle 
..ıiııden iatif de hrefıoa gi 
didıldığioı ulamış ve bu 
m k atta d bulgur fi ti rı· 
nın te bitini ierekli iÖrmüş
tür . 

cep telef oları icad 
odildt 

Cep t lefoou, b yal d ğil 

hakikat ol a teknlğ in yeni 
bir icadıdir. 
Cep telefoııu, y knıde Ro

ma ıer2iıiude teıhir edilmiı 
ve en bil yük Markor.ıi mü-

Lif atnı ı L ıaıımıştır. Bu ye· 
ni icatla yapıl n tecrübeler 
muv ffakiyctle 11eticell!Dmiş· 
lis. Şöyle ki Ptşt p rkında 
bulun n bir kimse ile Ro· 

mada Sein Piyer mf.yd Dil' · 

d duran diğ r bir ş b11 
Ctptdt:fonlril di t lefonl 
koouşmuşl rdır. Şimdi bu 
telt:fonun mucidi' icadın• 
daha küçük bir ıelıil ver· 
m ğe, onun et ptc bir 11.t 
gibi taşınmaııı ı t mio ç • 
lışı) ormuş. Şimdiki c p te· 
lefonunuo bO>üklüğll üçn 
bir fotoğraf m kinesi k da • 
dır. Üıeriode r k mlan vi 
bir müş'iıe i \'U dır. C r p 
telefonu ile, beri t: iıt oiği 
zam n ve ngr de olurs ol 
uo uz k bir yerde bulun 

bir ldmse ile lıol ye istedi
ği lnd »" b onuşup gör il~ bi

lecektir. Z m ı: g lecek lu' 
cep tel fo• unu yayı im il{) 
rtık hısrtl r r 11 d me . 

tupıışm~ğ ve 

telgraf çeldhr si 
zum lulmıy c br. 

• 

An ra - ZG rıuldak kö· , 
mür m e ı ri oc I nı 

tatbi di m t o iş fi: ü-
ell fıy ti bü ü lerine y
ırı hareket ed ler görül· 
muş v bunl r b kkı da ı -
nuni t tbik t y11 ılmı t r. 

Verilen malumat na ra 
bi deo fazla işçi, v lctınd w 

v Zlf lcri b şına gelm di · 
1 ti ıçıu () lışer Hra prır c • 
z sın m hküaı ed imi ler· 
dir. 

lktı t v kileti, iş mü el
lef y ti k nu und d h şid
d tli ce:ı i t dbirlere lüıum 
h sıl olup olmadığı h klno• 
da t tkikler y pmakt dır. 

---o'---
" a 

•• u a ea ı 
Koordio yon heyetinin 

31 vıliyet ve bir kozada h • 
ki~i ve hükmi ş hı lırı" l· 
rind bulu wo yı!p11ğ1I rı 

hükt m t nam11> el konar k 
Sünıer bank v sıt iyle sa 
tıo huma ı b kkınd ki k 
r rı ehrimizde i lik dar 
1 ra tebliğ olunmuştur. 

Bu k rar mucibince elle 
rinde y peğı bulun nl r 2 
Ukteırinden on gün zarfında 

zir t b uk ıı şubelerine ve· 
y ıanı• rın• be yarı.name 
verecekl rdlr. 

t 

ç ul 
• 10 1 h 

Dünkü rıdyo b b rleri· 
mizde cenubi Ati ntilste 2 
m ·çhul geminin h ubederek 
birinin batırıldığını bildırmiş· 
dik. Radyo g zct in göre 
bu harbın bir Amerik p t· 
rol gemisini batır n Alm n 

orsao g mı ını r y n A-
merikan h rp gemisi ile y • 
pı ldıi• zannedıtmekh.dir. 

_.,.._o----
A •• a v m 

1 • 1 
• 
1 

Ank r - H kim e müd· 
deiumumileri terfi liste i 
n şredildi. List de isimleri 
bulunm y olar neşir tari İn· 
deu itib ren bir y içinde 
yırma meclisi e yaııh ol • 

olarak iti n edebi ece ler· 
dir. 

\ 

7 linci Tqrln tlll 

-o--.-. 
Ma rif vek leti orta 81· 

r ti u uum mildOrlOill ıa 
b müdürlüğüne yayin mi• 
dür muavin 8. Mutafa Ara'.J 
t rfi a tayin otunmuş yeria~ı 
d oüversite doçeatlerJa• 
d B. Adnao Ôtilkea ıetl• 
ril iştır. 

---o--
·k orta 

o ulu 
--118--

Tilkilik ort okulaaa meı 
but olarak açılacak 400 m•• 
cullu şube içi den malıe • 
m i bazırl nmaktadır. Maa• 
rif müdürlüğü, bu ayıa oa 
beşine doğru yeni ıubealaı 
çı l cığını likadarlara bll· 

dirmi~tir. Bu şubede 400 ta· 
Jeb ders görecektir. 

lzmir iJk okullarından ba
ııl rı için maarıf m&dDrlltl 
110 ıra ve 18 aiyab JUi 

taht ı yaptırılacaktır. Baa· 
in iÇio müoakaıa açılmıfbr. 

Bergama Gazipaıa ilkoka· 
lunuo tamire muhtaç kıımı 
için bir proje bazırlaamııhr. 

Buoa nazaran okul 1220 
lir ı r f edilerek tamir olana• 
cakbr. ---
Ruslara acele 

yardım ---
Londr ( a.a ) - Bahriye 

n zari Aleksaodr Sovyetler 

birliğine yapılacak yardımı• 

müstac 1 oldağuna beyaaea 
ıunl ı ı il .. ve etmiıti: 

Ruslara yardım için imkla 
dahilinde olan her ıeJia ya· 
pılm sıtia çalışacağız.. Ve 

yap ceğıı ... Nıbai zafere ka· 
dar Ruılarla olacejıı .• 

ismet Paşa Bulıarındı 
--··uaaya . Aile 

a çesinde 
K ouni Fethi idareıincle 

Cünbüş Ali, Keman Rafet 
ve ıymetli banendelertmlı· 

den Bayan Sabahat, Gllıi· 
de ve Hüıniyeden mlirekkep 

z ve okuyucu •an'atkirlar 
bu nezih ve temiz Aile bah· 
çesiode icr yı ahenge baı· 
lamı 1 rdır. 

K bv , çıy on kuruı. bi· 
r da otuz kuruştur. 12-5 

Telefo11 r e 36-46 ı ı 
2 Süp r falım birden 1 ioci proğtam: Dilber rtiıt MAGDAI 

•SÇHEIN D l mail ttiği büyü Viyan Oper ti.. ı 

Eğl .el', ve eli, k bk hah, AlmaD·I 
: c ş r ıh fıhrn.. 2ioci proiram: ı 
:ıav çU yıldız Sigrid Guri nio V'ctor Mc. L•gl ve Basil ı 

: R h bo e ile Büyük aşk, m cera ve ıer-1 
• t sil ttıği üze t filmi.ıukalar ve11lreı 

2 -5 ·8 - Rio Yıldızı: 3.30· 6 30-9.soı 



• 

Şeh·r Haberleri 

lDcir ve üzüm ı E niyet mü
dürü geldi satı..şları 

Ere bölreaı rekoltesinden 
ublmıı olan S bin ton liıüm 
we 5000 ton incir tevıiine 
uir liıte ticaret velıiletia-

••• •likadarlara gelmittir. 
Haber aldığımıza g6re, S 

lala ton üz8müa yüzde 65 i 
P11a•adaki ihracatçılHa, y6z· 
de 35 i de tarım ntıt koope· 
ratifJerine ayralmıştır. 5000 
tok incirin de yüzd.s yetmiti 
ta11m ıabt kooperatifleri 
•lrliiiae, y&zde 30 u da pi-
1uadaki ihracatçılara veril· 
mittir. ---
Koruma 
Meclisi 
Çiftsi mallarıDıa lrorun

ma11 kanununa aöre zirai 
uaJlı itleriyle meıgul olmak 
... ,. lzmir içia teıkil edi 
lu koruma mecli•ine rei• 
olarak Parti viliyet idare 
lae1'eti azaaından avul&·at Ba· 
laa YISıBk, ikinci reiı olarak 
da Abdullah Kitapçı iotihap 
edilmlıtir. 

o 

Fiat mürakabe 
komisyonu 

Vlllyet fiyat mDHkabe ko· 
mlıJ<'DD, boınn viliyette va· 
U maavlal Ekrem Yalçınka· 
1ama reiıliiinde toplanacak· 
br. Bilhassa gıda maddelui-
aia fiyatları LZerinde m6za· 
••relerde bulunulacak, karar 
lar ahnacal&br. Ayrıl zaman· 
da komlıyoııa müdı.bale edil· 
memeıi Ye yalDıı belediye 
tarafından fiyat tayin edil
mHi llzım gelen gıda mad· 
cleleti hakkında da wüıake
recle bulunulacaktar. 

--o--
Ocak kongresi 

Al .. ncak nahiyeıi Şehit
ler oc•iının yıilık. koDıreai 
5-10 941 Paı:ar gOaD akı•· 
mı ıaat 21 de Ş hitı~ r cad
.t .. iade yapılacağından Ocak 
ltlaaııaa azal•ranın davet 
edllditl a;renllmittir. 

lzmir. Askerlik 
Şubesinden: 

337 doiumlu ve bunlarla 
muameleye tabi muvazzaf 
laizmetini yapm .. mıı r•yri 
lalim blltOn erat mevkedil
mek tlzere 9/10/941 rDnO 
J•rll a•kerlik ıubeainde ba
mr balanacaklardır. Buluo-
1aalar hakkında kaı:uoua 
ceza hilkiimlerinin tatbik 
•tlil•c .. fi illa olurıur. 

• 

Şebrimiı Emniyet m .. ddr-
16iüae byin edilmit olan 
Emnıyet umum m&diirlüiil 
üçüncD daire reiıi Mith.t 
Üyguç Ankaradan gelmittir. 
latanbul PoJiı mektebi mü 
dlirlüğüne tayin olunan iz. 
mir Emniyet müdürü Sait 
Ôıgür, yeni vaıifeıiae baı 
lamak &zere cumartesi gün6 
ft!hrimiıden ayrılac•istır. 

lzmir Emniyet imirliiine 
tayin edileD, Emniyet umum 
mlidllrlüğü Emniyet imirle
rindea Aziz Tibün de An
kar•dan gelmiıtir. 

Denizli Emniyet lmf rliiin._. 
tayin edilen f t brimiı Adıt 
kuım reiıi Sırrı Erkan per· 
ıembe günü Denizliye b.,e. 
•nt edecektir. 

Cümlesine muvaffakıyet· 
ler dileriı. ---
Altay ocaiı 

kongresi 
C. H. P. Aıta y ocağı ko11· 

ıreıi toplanmıı, idare ht-ydi 
ıeiıliğine huıusi muba1ebe 
tdterindea Ahmet Acar, 
vezaedarhğa Sami, katipliğe 
Kizım Darendeli, muhasip 
liğe AbdulJab Tubarı ve ida· 
re memurJuğuıı Ali Güllü 
ata aeçilmiılerdir. 
Yeni idare h yeth . muvaf· 
fakiuetler dileriz. 

--o--
Yaprak tütün

den ihracat 
• • 

vergısı 
Şimdiye kadar yaprak tü

tno ihracatından alınmakta 
ol11n ihracat vergiah:ıiu, gllm· 
rlik ve hıhiaarlar idarcaınin 
alikadarlara ıönderd•ii bir 
tamimle yeniden ahnmuıaa 
oaılaoac•khr. 

Yaprak tütfia b cirlerinin 
vergıye itiraz ed1:bilt cekle· 
celderiai ve belki de 9erri 
nia takrar kaldırılması ıhti

malial ıöz6n6ne alan Veıı.i· 
let, oimdilik ihracat verıiıi · 
nia depozit olarak alınmaaı
na karar vermiıtir. 

V eıginia kaldırılması ka
bul ~diliHe depozit keodile
rine iade ediledektir. 

Ambalajlık b~z 
Tafuk ve be~ m~vıuu oı~ · 

rinde ona iaıe m6düı lüi6o· 
de iıtiıari bir toplantı y.pıl· 
mıtbr. Bilha11a ambalijlık 
bez fiatları Uzerlade konu
ıulmuıtur. 

Menim miioasebc tiyle pa· 
muk preuleri çin mübım 
mil&tard~ ambal6jhk bue ih 
tiyıç vardır. 

' 
nıyanıro bilet1erinizi 

(Alli'.ı 

Fındıkııda gü· 
zel san'atlar 

mahallesi 
--mm:--

lıtanbul - Akademi mil· 
dOrlDğil, Fındıklıda bir gli· 
ıel Hr.'atlar mıb11lleai ku· 
ıulmaaı hakkında lstanbul 
vali ve belediye riyasetine 
miiracaatte bulunmuştur. He
lediye bu müracaati çok ye· 
rinde görmllş ve derhal ka• 
bul etmiıtir. Akademinio ya· 
Dında bulunan ve Milli Em· 
lik idaresine ait olan bina
lar tamamen akademiye ve· 
rıJeccl,tir. 

Milli Ş fıaıiı, tt;hrioıızde 
bulundu luı aıralurda aka
demide yilpn\ı.ları t dkıklt:r· 

de bu p •<>j ~ ile alikad .. r ol
muılar ve iyi bar tefcbbüı 

olarak görmüıterdir. 

Askeri v ziyetl 
hak ı .. da 
--o----

-Baıtaralı linci ıalaifede

nı da muvnfık bulwaktadır· 1 

lar. Bazı ıı gi iz kayn,aklnı I 
da ıon bl'b •d ltaly ya 
kuıı büyü!': bir h ruıdan 
ve bouun Sicilyaya k dar 
götürill rek mihverin bu or· 
tağıuı harbın dışına atmak· 
tan bile bahsediyorlar. 1 

(Tasviri EfHr)d:.~:.- 1 
4li Ihsan Sabia (Moskova- ı 
dan ıoora Sovyetleria acı 

1 
taraf• çekilmeleri muvafık 
olar?) baıhğı altında yazdığı 
bir aıketi mutalcada diyor
ki: 

~ ---- ---

ıtaıuanıara Göre ınamzııre G~ / ~ 
Roma (a.a) - Don Roma- Londra, (Radyo 8.tS),,, A ı 

da neşredilen fevkalide re•- Dün gece ... ~eıredili~ '\I 
mi bir tebliğde: lagiliılerln Sovyet tebhgıae g6re ~ 
meıbur Ark . Royal tayyare rebeler b6tlla ~~phe ~ 
ıemiıi 27 eyl6lde deniz kuv- .. ca devam ettıgi k•1 ' 111!9. 
vetlerimiz tarafından a tılaa mekte S teırln~evvel~ 'iiii;. t 
torpillerle yaral•nmıı ve ha- Alman tayyareııne 111'- \ 
fif bir aeyirle Cebelüttarıka 25 Raı tayyareıinla ;,I ~ '• 
gelmiıtir. ae dönmediii bildiri ~ 

t d . ·~u. 
Roma ( a.a) - Bugüakü e it. ,'I il 

ltalyaa tebliğiade logıhz tay• Londr•, (a.a) - Gel•~ ~ lb 
yarelerinia Kataynaya bom- berlere g6re, RuıyaJ• 1 ~ ç 
ba attıkları 4 yarah ~e hı· taarruz, Leoioırad bıri~J ~ . -"· 1,,,. fıf hasar bulunduğu, 2 lugi· tilo cephe boyanca / "'t • 
liı tavy. resinin dGtilriildliiU, bir aıçüde ve tidd~tl• .. , \ P 
Bingui ve Barka ıehrine de etmektedir. Dllım•• ,il_ ' :: 
hücumlar yapıldıiı, 7 yaralı gayretini merkez b611 I '~ 
bulanduğu C hdede (talyan· 1arfctmektc, ıimaldell.~J '-. 

' t M ._ i•t•IJ'Jt t,4 larla mesk(i köylere mitral oup aa oı"ova ır. t"I 
yöı at ı teşi aç ld•ğ'ı kara mü· tinde harekita dev•dl 11_ ~•d 
dafuııoıo 2 tayy•re düşü r mektedir. Sovyet tıı J ~t • 

düğü, SoUuco ceph •ıiodo bir Alman ta.,ruıuau h•~.' ~:· 
çok eair Ye aillb ahodıöı anudaoe kartalamakt• f ~ L• 

• ' 1 b Al •'" _, .. t ._. Tobıuk ve MarHmatruha bü bUD a eraber m•. I" .. ~ 
cum edildiği bildirilmekte· zı teraki&iler kaydetıo~f •;, '~ 
dir. Hiicum, Ç!Jk blly&k d•~~ ~i 

T ebliğ•J göre, A"deahtde vir ediJmektedir. lbtl ~ \ ~' 
bir lbiyın ba ı p g ıoiıı bir bu hücum, Hitleri11 P;, ~ 1 
i l giliz tıayy reın düıü•mÜf, da bah•eyıediii t••'' ~'' 
bir it lyan tayyaresi de 1200 --o--- ).h 
tonıu" bir p ... troı it:miıin• Almanlana &il' / L.~' ha •ra uğratmaıtar. ~ ~ 

- --fi--- -Baıtarafı 1 nci ııb· ~ 11 

rioe hav. l&uvvetleri f • 
Savuetıere Göre 

Baıtarafı 1 inci aalailetle 
yoü ve S toeunu tahrıp et
mişlerdir. 

Moı ova (a.a) - Sov1et 
tebliğibe ektir: 
Cı:ph uıa bati idıkametin

de barkdte bulunan bir ha· 
va bir l iğimiz bir gllo içinde 
3Ô Alm a tayyaresi, 24 tank, 

asker ve malıeme yüklü 40 
kamyon tıbrip .,e bir tayya· 
remiz de 34 tayyare bulunan 
bir mtyanı muvaffakiyetle 

bombardıman etmiştir.Cenup 
doğu iıtikam.-.tinde b~ıka bir 

bırliğimi d 17 .ank ve pi· 
yade dolu 50 kamyon, 4ben· 

diıir derecede as•I~ \ "
f uama ktadu. Hatti 1•., ~ ~"~ 
nia t•yyare ya dııPI "_ı/ ~ h 
yıbı telifi ederDır;:-,f ~ 
Halen Ruılana eli• f ~ ~I 
yare imal eden bil ~ U" • 
rika kalmııhr. Oolaf \' 
d1& bulunmaktacbr. ~ ~I 

--o.--" ~ 1 

Buda dill ~ 
zarlıil ~~ 
_ .. __.... "~ ~it 

Londra (a.a) - ~f ~ "'il 
nikl mubıbiri: N.sil•'j ~ 
bir briatıyanhk cıP:,~ la 
kili için V atintoo· '( ~' 
M o•k ova ve Loodr~ 1 f'~ • "' 

ıio d . poau ve 2 top t.brip da Mühim aö ı &tıo• ~' ~ ~1~-
eylemıotır. makta oıdıığunu, ','1 -. 

-•- Jerde papalıiı• r•P' tf' ~·lt 

"Lenfograd düştüiD tak· 
dirde Moıkova üıeıioe bü· 
yük taarruzun ba,hyacaiı ve 
o taraftaki en mühim Sov· 
yet ordularnı ın imb.110• ça 
hıılac . ğı mubtecneldir ve 
bu mubarebeoia ne kadar 
ı&receği ve neticeıioia ne 
tekilde tebaruz edecc:ğı keı 

tirilemez. 
Eter Sovyetler Moıkova· 

dan geri çekılmek mrcbu
riyetiade kahrlaraa ıu üç 
noktada tutunmaları mub· 
temeldir. 

Yunan çeteleri 
, Bnlgaristanda 

bugllnkil batı •·11ff;, ~ t• 
dilini bildirmekted ~'• 

--0--' .J it 

G• ı· tut' ~i 
1 - Oıal d•ğları 
2 - Oıal nehri mana.bı 

ve bazer denizi ıarlu. 
3 - Ve en milhim mevki 

olarak Kaflraıya, RHlarao 
ba bu ıon Ct pheden muka
bil taarruzda bu.unmak ümidi 
vard1r. 

Kaldı ki petrolden bıt'ca 
logıliz ve Amerikan yardımı 
da mtle11ir olursa Ruılar• 
f ,.ide temin edabilir. 

( Saadet ) 

Safya (a.a)- Rumen bil· 
dirildij'ine göre, ıon g6a
lerde Yunaniatandan Bulgar 
araıiıine sr~çmit ol~n Çt'.te
ler Garbi Trakyada Bulgar· 
lar tuafıodan imha edil· 
miştir. 

iZ 1 ,, ı 

teşebb~~ 
Nevyork (a.a) ...... ,.~l: 

har B. Ru:ıvelti• 11 ~ 1 
dindeki el,iıi f.tıl~ r ~ 
ıan Ruıvelte ı•1 ,~ -
hlm maltımatı 61' ' "i 

Tahran elçimiz teyen ı•ıetecil•''t1-,, 
ki: Rı panıa ııbb• ~ 

--o--

Ankara - Suad Dava110 
ölümll ile açılan Tahran el~ dir. 1 
çiliiine rıki Varıova elçiıi 1 HAL'IN Sf ,.,s1f ~ 
C~mal HUınDoOn tayin edi- ft " ~ 

MOlrif•t 0 


