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S); Al 
"lah nazar-
ıı-n saklasın! 
ltt111 kiloı:::-~o kuru 

\ I• çıktığı ıa zamaolar-
~ iyi bahkluın 50 - 60 
ht u' ••tıfdıj'ını mcmauoi· 

• 'f lla: 16 llyoruz. 
~ ~ •rek denizlerimizde 
1 l..ı Çoıc bulunan, mubtekir-

Ç ·" " el 1 ,,. ~''• t po annda 14 · lana-
,/ ~ ' fazla ellerden it çip 
/ ~.,~••, her aaat fıatlerioe 
1 '~·· F•pılamıyan bu tifa. 
I '~ d~··h srı:la maddesi 

11 "I t Cidd i; kat'i ve mÜ•t•-
,f .... 1,~dbırl ıer ve te~\cilit S•· 

1l f'4. • her vahn ıhfıo ısti · 
I ~t •debil. C"İ' bir tekilde 
~, ""llQ birea d .. ha f ..zla tu 
,·~ ~ ~ı, llltılamaı, pıy .. aya 
",/_ h~ l Çıkarılamaz mı? Eti o 

-
'ı"'H Nn 

Sn 

1ü 
L 

Aok ra (41 .•) - Son baftal r z rfıada yabancı matbu t 
ve radyolarında Almaoyanıa bir takıı:n m ks tlarl Bulgar 
Türk budud\lada tabşid t yaptığı \'e Türldy ye taarruz nı· 
yetinde buluoduj'u bıtkluadı1ki bıbe rl r Türkiye v Alman 
bükOmetleri biç bir uın n eh nıniy t lfctmem iş olmakla 
beraber iki memlekt:tia 18 h•zir o 1941 tarabli mü terek 
deklirasyoouad•ki müaucb h biç bir urctle h leldar et
miyecek tekilde mutabık kal-nı lardır. 

111111111111 ----

H itlerin hak· 
bulunduğu bir 
dünyada ·sulh 

1 fi aç 
şidde · 
hüc mları 

rın 

gazete i şim 1 
cephesinde Le· 

mngredd Alm n t arıuzu

nun gevşemiş olduğunu l: y· 
detti te~ ıoor diyor ki: 

Ilın n göliyle Az k denizi 
arasın de 2100 ilometr lik 
bir cephe üzerinde dünyanın 
eu büyük bir meyd n muha
rebesi cerey n ediyor. 

Alman t rruzl n üç isti• 
k!_~et-~- -~~v~ccuh~dilmiı!: 

.beDziyor:1 
1 .._ Şim ide bir Alm a 

ta rruzu g rbi Moıkov ille
rine ilerlemektedir.- Voroşi· 
lof ile Timoçr nko (orduları· 
nın kan ti nna levecrühq 
edilen bu t arruz Timoçen·H 
ko kuvvetlerinin ısol yanını 
kuşatmak iatemektedir. 

2 - Harkof ve Gomel 

S.n10, Neır J 
miri .,e Bat 
Malıarrlrl 

SIRRI SANLI 
Senelilı 1 ~ Lira 
ç Avlık 4 " 
SAYISI (100) PAR 

AZiYET 
LöYgeaindeld hareket, • 
kuvntli taarruz hareketidir. 
Harkof ve Otelde 'yapala 
bu hareket Don iıtikametllt"! 
de bif yarma yapmak ut 
mektedir. 

K naatimize r3re Al 
orduları aııl neticeyi m 
kezde almıya çalıımaktallni 
lar. Alman taarruza Hark 
böf geılnd e çok ıiddetll ola 
rak cereyaa etUiiae ıl 

Budiyeal orduıaaoa bir lna 
mının çenber içlae al118111M1iJl'.fı 
muhtemeldir. Fakat lta1I• 
bir muvaff aluyet, Almaa o 
dosunun kuv•et ve taarr 
hazarJıllların•, ve Sovyetlerbl 
mukavemetleriae bilmakaM• 
Je J•pacakları tertiplere laai
Jıdır. 
-Deoamı 4 anca aalrilı-.ı.ı11J1 

1 ,,, '~' Çıl&biı bir anda de 
~ ~ llaiıde kayoaıan •e her 

1~/ '- ~ '" daba f,zla f •ydalı, 
I' ~''1•1ici olan b~lıkları· 

olamaz 
VatinJlloa (•.•)-Dit tic•· 

rd milli koıırrcsinde aöı 
alan hariciye müıteıarı Sit 
Sumoer V•ls "Amerikahla· 
na yeıine diişünceai Hitle
rizmia imbuıoı temiodir. 
Hıtlerizmia bakim olacait 

Nevyork, (o.a) - lnfir t· 
çılard n '·biri ı5ylediği bir 
nutukta dcmittir i:] 

Habeş im para- · Milli Piyango 
Ruzvelt çı ca ongreden 

baı p ilaoıoı istemelidir. Kon· 
gıe bunu tasvip fetmediği 
takdirde daima Amerikayı 
harbe ıüriildemek için ni· 
r şan Ruıvelt ile onun gibi· 
terini ıu turm k 1 zamdsr. 

toru un yeni dün çekildi 
~it.('' f•kirJerimizi d .. mfh
,,~, •debalecek: bir hamle 

Ordusu c---
Afyon - Milli plyaaıo•• 

·yedinci tertip Dç811cl k .... ~-·• auyıı? 
1 ~'dAıiadea pek çok ça• 

~ ~1111 
•• pek çok iıtıb· 

f ~ bulanmuını iat.:diii· 
~~l&ı11111a fazl• miktar

~--~ lı Jedirmek oaa zaa 
~ ~ lllİla olunduiuadan bll

-1 :1'.t 'lı•hhk etmek, mem
'/.. \,~ "•~tı ea makbul ve 
(/ ' d bır biımette bulua· l' 'llaelı tir. 

'~I~ ll~ıudan aakl•11a, 
~ 1

1.lc fıa'ini de yüluelt
-.,~'ııa •çı k röz ve •Ç ıöz· 
~ ltlcirlere meydan ver-
,~~~· bir f eytanhk düşün.,,, f 
1...-:' lla ır111t vermeden bu 

f, ~ilttı •• bayati meseleyi 
• ~ ~'li •ııadırmayı ihmal et-
ti Jlı. 

1 

düoy da ıulb ol11mız. 
Mü,te,ar yuc reiıicüm• 

bur bır me1ajıui de okumuş
tur. Rurvetle göre harpten 
sonraki dlloyada ticari bu-

• knk müıavahnıa temini bu
ıusanda hiçbir rayretin esir 
ıemiyecektir. 

._.~o---

1 GILIZLER 
Bir agda Almanga 
Ozerinde 71 tau-
uara kagbettiler 

--o--
%~ SIRRI SANLI t& BerJia (•.•) - Çıkan ay 
( ~le zaı fıoda logiliz bava kuv-

f'~ ~ ıe hOcum edildl vdleri Almarıy• üıerinde 16 
~ ~ 11, ( d F ~ ~-- A.A ) - İngiltere· bava akını yepmışlar ır. •-

~J ~I bateket edrn Alman ket Almanya nz~ıiode llÇID 

~"! t ))ı reJtrİ 6 • 7 tt~rİDİ· tayyareler fa yet ezdır buD& 

~,:~ta~ losrilteredeki mil- reğmen Alman müd fa 111110 

.... ~il t"'• teıiaata muv ffa· kaış11ında çoğu döıt motorlu 
y ~· Ş · q&cuaılar y pmışlar- tiplerden olmak üzere bu 

T·moçenko~ 
ordusu 

- Moıkova (a.a) - M-;rkez 
cepbes•ni müdıfAa eden ma· 
r~ı•I Timoçenko Alm nlarlD 
bu cephedeki bütün ta rruz 
larıoı püskürtmüştür. Bir güo 
içiade Almanlar 198 tank, 
31' tayyare kaybetmişlerdir. 

--o._--
Fra sa-Alman-

y sulhu 
trafında 

Vişi (a.a) - Fr ns ıı; iş 
gali lt11ıd ki mura hha°iı-DZ 
Brinon Fiauıız -·Alma--;-;uı:
buoun yakıod imz I~~ ğı 
hakkindeki haberleri yalan· 
l mışbr . 

--o--
b r ~,'~•li Afıikada Tobruk milddet ze1f1oda 71 tayyare 

\"'· s•iılerhıe taarruz edil· kaybetmiılerdir. e 

Loodura, • ( .a. ) - Habeı 
Tmp ratoru ı.H ilel Seliıiyc, 
logiltereye ~mür ca t ederek 
şnb i kumandasında yeni bir 
ordu teşkili içia müsaıd is· 

temiştir. logiliz ask ri heyeti 
imp r tor sk ri te kilit iç· 
io y rdımda bulunacaktır. 

---o--
'il ~.~'9t 6•eyı limanına yapı· --o--
,,-, l't0~fllda ceman 10 bin O N B •• Mani 8 ( a.a) - Viiyeti- ı't1oakova ( .. ) - Düa re· ',f.., l'lı-. '" 2 ticaret gemiıi 1 • • ye go e miz mebuıl n teçim bölge- ce D şndil o ~ütemmim Sov-

~ l 11 2 • leriode temaalara devam et-
;\''"'• .. lıcaret gemisi Berlio (a.a) - Son skert m ktedirler. Mebu 1 1 buaüa yet tebliğinde cenubı garbi· 

~ııa, 0ıratııuııhr. barekit haklnrıde D. N. B. • de Sovyct bava kuvvetleri· t6 A.li hisarda tiitüa müıtabıil· 
ııa t ıdüı, n ... de gec~ ajanuna ııkert kaynaklardan leri ile bir konuşmad bu- nin geniş fıaliyct gösterdik· 
ta 
0

Praldarı Uıerine dü- verilen malüınaıt göre Alman lunacaklnrdır. leıi bildirilmektedir. 61 tank, 
11•releıi uçmamııtar. başkumanlığı alıp G malı 103 motörlü a kliye vaııt ıı, 

~ -- hıçla ukeılerin• g•çit •••mi Bu sene herşeg da. 12 top tahrip olunmuv, dOş· 

-
!tre - yaptırmak Dİyetiud olmadığı ha çok ekı"lmcıı... tmı'r.D ğır zayiat verdiriJmİf• 
.:. ve bila iı Rus ordularının lf 

~~~t k yakalaodıld 11 yerde imhası Aokara, ( . ) - Zira t Sovyetlcrin eD ciddi en• 
\._"it eın le esi b~thca f•JC olduiu tebarüz V kileli viliy tJ re &Önder· düsfii ayıpları, madenler 
.~ t:ı (ı.a) - ltalyadan ettirilmektedir. diği bir tamimi 011b h r nuotak ıı Kroivok v Din· 
~--..il, tr. aıOatemlekeal, Verilen d i r bir habere ekimio bışl m ı v mll· yeper • Pdrovık b&lgeleri· 

1 ı.1~ bir emirname ile 16re ilıl i.liode Rus kuvvet· aait hav.ılardaa faydalan • nio dü man line geçme iyle 
1• Afri ... ı kamın· Jeri 168 tayyare kıybetmiı· r k çokça kin yap1lm111 olmuştur. M am fıh burı 
lebt tlaJlttp, lır4jr, llilUllJUını bildirmiıtir, - Dovıa11 4iatG ....... ~-=-=----.:_~ ________ ......................... _ 

desi düa ıaat 17 de •'-

1 

meydanında kalabahk Wr 
halk kntlesl ön&ade ,.,... 
mıı tır. Kazana aamanlu 
ıonlardu: 

30,000 Lira 
288718 numaraya 

etmiıtir. 

10,000 lira kaıaaaa a-.• 
ralar: 
134.053 255.564 271.727 

396 296 
5,000 lira kazaaaa aaaaa• 

ralar: 
35711 39956 114526 153290 

158634 217555 
- Devamı 4 iiacl ıahifede -

o 

Almanlara Görı 
Berlin (a.a) - Alma• Mf 

kumaadanhiıaıD reıml tela• 
Jiii: 

Bildirilmiş olan yeal tau• 
rozlar çerçıve1l içiade bala
n n Aıak denizi ılmallade 
büyük bit meydaa mahare
bui cereyan etmektıcllr. 
Mnttefik kov•etlerle yaa 
y na b ı betmekte olan Af .. 
man kuvvetleri, çekllea dllf· 
manı takip etmektedir. Mo
törlü ve zırhla Alman lnn• 
'7ctleri, ricat hıliade bula· 
nan düşman kavvetlerilı de
rini r dalmııtır. 

Bu esnada 9 unca 
ordusu kurmay heyeti 
edilmiotir. 

Ordunun baıkumaadam 
vaktinde tayyare ile kıç11111· 
tır • 

Şark cepheılaln dlfer in· 
ıımlarında plina 1811 hare• 
de•am t.:.ylcmektedlr. 

Lealczrad batıııaa ı•cı 
Rus kuvvetleri çıkıt yapmıf
la11a da tardedilmlılerdlr. 



.... _ ............... .. 
~ahramanlar ! • 
kahramanı l 
SOBUT Y ! • 
21- Yazan·H. O. T. : ........... _ .. ...... .. 

1 Mahmut Y alvı ç, biraz 
ıkak bir tavır aldı, çünkü 
itan Mehmet daha ıiyade 
aba gelir ve kendisini 
ım ettirir dfişüaceıi zıh· 
aden geçmişti, korku ve 
phe ile sultanın yüzüne 
.kb, aonra ou cevabı sa· 
.rdu: 
- Hanımın uLeri sizin· 
De nazaran ay ışığının gü· 
f ıiyaaına DiZ ran ışığıoıo 
r•ıına aiıbeti gibidır. 
811 ıöz ıultan M~ bmedio 
ddetini b raı hdil dti. Bu 
'etle Mahmut cınnu kur· 

1 l'mıı oldu. 
Bir b,ft• kadar elçi, Sul· 
• Mebmedio urayıada mi 
lir alakonuldu, oadau aoa· 

izzetllikral ile rerive göa
arıldi Ye Sult•a Mehmet 
'111• fU ıözleri .. ayledi: 
- Heyetıniı geri dÖ ıün 
laa benden ıeıim ıöyluio 
ıadlıile tedafüi ve tc:cavüı1 
ı.athak aktedelim, bana ıa· 
laiyettar bir komutanını 
l11deraia, muahedeyi ba&ır• 
ralım; ıen de burada bir 
lddet daha kal. 
Ceaıiz, bu haberden mcm· 

n kaldı, derhal Sobutayı 
aytahta daYet etti ve ona 
alimat vereı ek Sultan Meb• 
ıede ıöaderdi. Salibiyetı 
aıia Ye tammeyi haiz ve 

:earlzio ea yakın ve en bil· 
lk kamandanlaraodan So-
atayıa releceii duyulunca 
ıaltaa Mc bmed gelen dele· 
eaia ıeceii ıebu lerde oll· 
ıayiıler ya pılmaaıai ve iyi 
:artalaamHını emretti. 
Sobuhyıo uğradıiı mem-

ıketlerde halk ve bült ümet 
' ıclamlan kendisine pek b6 

4k iıtifatlar ve tezahürler 

ılaterdiler. 
Sobuby bu istikbal ve 

alınll. kabulden çok müte· 
aasais oldu S11ltan Mehm«-· 
Ha payla btına ayak bu tığı 
caman biltüo tehir balkının 
re b6kilmct rec.tıaio kendi 
time k••fl çı&muı oou, bir 
la~ daha heyecuıa g tırdi. 
iri yarı ve aralaa y .. pııı olnn 
SObutayı aörenler çı a•o gıbi 
leadiıini alkış! dılar. Suıtao 
llehmedin vezirleri ve ko· 
aatanları onun şecaat ve 
ııaaıetine bıyran oldul r. 
Sobatay sultan Mehmet 
tarafından fevkalade me· 
ra•imle kabul olundu. 
Sobutay Türk adeti ü.ze· 
7e yere di% çöktü, üç 
defa dizini yere uurdu, 
6ittün bina temelinden 

•anıldı! .... 
Sulha Mehmet muhteşem 

ıarayında Sobutayı fevk Ui· •e merasimle huzurun ka· 
•al etti. Kendisi yığ k lk· 
•a" auretile karşıllldı. ~ q 
ltatay birmetle eğıldi, sulta· 

HiKAYE 

SARHOŞ --------2-
Ma mafıb bunl rı s5yler

ken baılıuınıa hesabıa ra· 
kı içmek fakri oou tatla tath 
giildürByorda. 

Ar kadaıı Matören ona 
kolundan çtkti. 

- Gd Jererui gel... Bu 
gece mıdc ye ı ı cak bır şey 

ıokm dan eve gidilecek ıe· 

ce deiil, med~n korkuyor• 
ıuı.? 

J !remi cevap verdi: 
- Gtçen akşam kapıyı 

bulamacum •• Evimizin yanın · 

dalu çunurlarırı içıodo ıızıp 
kaıwııım. 

Bu aarboıluk habrHına 

gu 0uyor, k•tfıda aydınlık 

penç : re1i parhyaa mryba· 
D yo Y•V• f yanı ilerliyordu. 
Arkadaıı M.toreo ile , Ü&· 

11.ir o.ıu mütem•dıyea bu 
iatİllamcte abyorJaıdı . 8u iki 
kuvvdd naııl mukavem~t 

edeoihrdi. 
Alç•k ta.anlı meybaoe 

ıemiciler, tütün dumanı ve 

b•i·r•tma giıtiıtüle lyı., do · 
lu idi. 

G~miciler, di11ekl· ıioi ma· 
aalara dayamıf, ıcalerıni tfİt· 

tirebilmek içia alabıldıiioe 

b•i• ıyorlardı. 
J~remi iıe M11ıtort-o bir 

t.6şeyo otu,dular. Hir p uti 
domino oy"am i ı bafladı· 

lar. Rakı kad . hleri barbiri 
ardı ıua ıutıaklaran• bot•· 
byordu. 

P•rtilerdon rakı k adehle 
riaia adedi aıttıkç• artıyor· 
da. 

258Te eke ya
ğı muhte r er 

n etti 
---o--

lst obul - Fiat mür kabe 
bürosun y pılaa bir şikayet 
ibbari üıcrioe mübım bir 
yağ ibtikiıı meydan ç ka· 
:almıştır. 

Böılıkpız rınde yağcı Yani 
DAvletoğlo lılendiıindcn mal 1 

ima i.tiyenlcre mah bulun• 
madığını aöylemittir. Bu va
z yet fÜa)b .. yi cclbetmit Ye 
Fiat mtir kabe bürosunun 
y ğcınıa elinde malı bolup 
buluomadığıoı kontrol ctmeai 
iıteomıtlir. 

Yani Dcvldoilu g eleo me· 
murla da elıude s~h1acak 

malı kalmadıgıoı ıöılc.m•ştir. 
F•kat memutıar t" Uukleri 
deri ol< ftirip d fccrlerde koo· 1 

troller yaı pı"c.ı yağcıuıo, buı

baoede aı.kıaumu. ta ole.o 258 
tea~ ke yaiı m ccut o ldu{r\I 1 

&Ö-ülmüştür. t 
Bu V•Z•vet karııaı oda za· 

bıt tutuımuf ve t'.Uçlu aley 
hinde kaouoi tıollİ at.a {• çıl

mittır. 

-----
81ç<1k taşımak 

----- 1 
Kemerde op J .. ,. ailab 

aramaaıad• S.ııb oğlu M. h 1 

met. Kildtr oğıu Hus~yıude 

oireır bıç • k ve Ô ocr oğlu 
lbra biw, Mehmet oğlu Hii•c• 

yiode bıı e r uıtuıa ve tene · 
keli m•billlcdo Abmt't oğlu 

lbrahiaıde bar tabaııca bulu" 
natak ahnınışhr. 

lbtikar 
Vak'aları ----
lstanbu1 - Fıat m&rakahe 

kontrol6rleri aolJ ıtınlerde 
yapıl a şikiyetler Gzerine iki 
ıht&kir vak•••• tesbit etmit· 
tir. 

~ .... 
~'' 

~ırı '· .,, 
""=-~ıhitii3' .ı' ~ • ~ 

Bunlardan biriociıl Mar• 
puççularda Kez.zıpçt haDıada 
E Yiçi iımiade bir kadıa· 
dır ki harpten evYel 60 pa• 
ra aatılmakta olan k&çft" boy 
H na tiıelerio l 6 knruıtaD 
ıatarkeıı yakalanmıştır. 

Allah, cuoıle- ~ı1 
mizi böyle aıı- ~ 
arkadaşlardad ~ 

korusun ~~ 

Tokla olarak aatılaa mllh· 
telif miktardaki tiıelerden 
ba tekilde ı•yrimeın1 olarak 
elde edilen kirlar m6him bir 
ye~ 6r.ı tutmaktadir. 

Hupteu ıonra Anupadan 
bu nevi mallard•D f ıe lmediğİ 
içio yopıla~ klrıa ytlzde 401 
olduğu s ab.t olmu' ve suçlu 

baluııod• z . bıt tutulmuıtur 

D ğcr ıh tikir vak'aaı Sal· 
hımamıoda"""' Havuzlu banda 
1 nuaıarad. Fılıpo Levi ti· 
raetbanuiae aittir ki ıuçlu, 
Tilco marka dolma mürek· 
&u pi kalemi u .. rı.t yüzrle 60 
topta. cı kerih:: 2)0 kuruıtaa 
.. tmuı ic p ede kon 155 ~ 
360 ku ı uf' aatarıcen yakalan• 
mı~tır 

Tıc•" tb.ne ıı. bibi bu ıa 
h,l .. da bir kuro. zlık da dil · 
şiiomüş ve &nlemleri f , tara• 
y 460 1.. U uştao a6ster0\İf, 

son,. d • oıüıteriye yüzde 20 
30 kadar bır iıkooto yaptı 

ğır ı ilave ederek 315 · 360 
kuruıtaa f tura vermıttir. 

Suçlu b~kkıoda kanu~ 1 
takibat y.apılmaktadır. 

Karaı6a - Bay ı•~ 
bua iind• bea ıenl mOt••-' l 'ttt 
ı&rllyoram. 1' 

Seyirci - Ôyle Kar•-: l' 
baba, buaGa 'ele l»e• bir ' ' 
meaeleaindea dola11 ılalrlf" ' 
dim. _.,l S...., 

Karaz6z - Buda _,... 6 , 
oldu? ~lf ! ...., 

Seyirci - Çok çocO ,f ıı 
aile rt-İıleriaia kolaybkltdl' 1~: 
bulamadıklarına dair .,.. IQ 

1eninle yaphiımız cl•''.,ır~ I 
1
1 ~ 

m•ii okuyan aluabad•• fi' 1~...., 
bi•i matbaada yak•l~fl' ~ ...., 
ıiae bir e• meaeleıl ., 
11kıftırml\ia batladı dl ' o 

Kani6' - Yolu• _,if 
b•t çocuklu bir aile reitl ,~· 

S~yiı ci - Bilakiı b• ~ , 

ıabaaıın hiçbir çocui~ ~d ~lt 
bir karı, bir kocad•D ıb' ,r 
Keuı6z - O balcl• 

dea ev bulamnor. / 
s .. yiıci - çaokl ~· ~ 

hıbi OLUDI• ht"dıii , • .- ; 

ıual bit l&ontur.•t Y'';,
d~recede 1.eodiıiai t• 
yor mut? -'' 

Karaı6ı - Haıo•1 ~; 
ratta ne demek otuyor J'. 

Matorea meyhane aabibi
ae m6temadiyeo ıöı ederell 
kadehlere rakı koyo)o rdu .• 
Meyhane ıahibi ateş gibi 
lurmtzı renkli fİfm h bir 
adamdı ki hiç bitap tüken· 
mi yen bir al• yh o'yuu seyre· 
diyormut gıbi mütewaı1iyeo 

ıülüyo · du. 

-------• j Dünyada "eler Oluyor? 

Halıçte bulu-. Bir burun 10 000 dolar 

Seyirci ıu deaı•k ,~· 
yor ki ~ ootarata e•I• ,.,,, 
kirasını (tS) lira 1 (~Ol 
halde ondan her ayb•fl

11 
t1' 

na cesed __ .,;___ 

Jeremi içtı~ç e ıçiyor, ba· 
••nı iki yana 11tılıvor ab· 
mak ve memnun b r tavırla 

ar ıuda,ıoa bakarak b .. yvan 
ı :ahe benzer 60 h abalarla 
gülüyordu. 

-Sona oar-

l jt-obu1 - Sebze ha ıinde 
T. ht.boş iatıe t:ırnd<! s bılde 
65 y~tıaıdıt bit erk" k c~ edi 
bulul mı ş. f.k t büviyetı t •· 
bit educın' mişllr. 
Dığcr t ıeft•• c·aedi mu· 

ayeoe ed.:n rllıy • hbıbi 
E c.v r Kıu ' ıh Ö un Ü fİIP 

heh bulmuştu • Ce .. t Murg• 
k ldırılaıı~tır. T .btdk ta oe· 
vam edilmt:k tcdir. 

lzmir vilayetinden: 
Paııf korunma ıiJkıpıeıi içio porbtıf aıbbiy e ç ohsı ve 

lıut aedyeaı ahoacaktır. Talip olanlar şa• to ıioi gö mek 
ve mufa11al tafdlit atmak için v1liyet ıefcrberlik müdür• 
lüğüoe miiracaatları ilin oluour. 

lzmir vilayetinden: 
P•aıf korunma ekibe mahsus m• ve dıv r atları alı· 

nacaktır. Bu aaatlar tauınmıt firmılarıo mark ı t•Ş yacak· 
tar. Talip olanl rrn vil yet ıeferb rlik müdücıyeti e mür • 

c .. tl•• ı ilia olo rıur. 

ÖRNE ~iZ 
PROGR"'M 

y ıd 
liugüıı : 
Tükçe ı 

ŞA HAUDE S iT : 
TARAFıNDAN ı 

T babet asnmııda o ka· 
dar il rİ gıtmiştir ki. Borun, 

ul ld k gibi yüzdeki uzuvlara· 

mı11n ıekli drğ•ttiriliyor. A 
m lı ,,. .. tld güz ·ll· ştırıliyor. 
Güıelıiğ yle p.ıtra "k•1ar an 
a tı1ot er l u z ıyade yüz Gü· 
ıel ğ oe f' b c. moıİy•· t vcriılir. 

Bır Amd iı. ah aioema artiıtı 
Les Aııgeld'dc Dr. KoJioı 
iımiudc.ı bir operatöre m6ra· 
c iltla burououa ameliyatla 
lsüçültüla.esioi D••rmal bale 

ko~ ulw• sırıı iıh mit; ve bur· 
ııunun ne biçimde olaujını 
aöstermıotir. 

Artist ame1iyat 9e tedavi· 
den IODU doiitotUD yaptığı 

zeo i bvı t u bı i~11miyrıt k 
Dr. Kolio 'den "0,000 dolar 
tazmioe istemiş ve mı hkeme· 

ye bsşvormu,tur. 

Netıcede mahkeme opera

tö ü 10,000 lire ya aıah~ 6m 
ctmi tir. 

ruı:rı•ll!ını:ıımııuımıııııııııı ııııııııınıımnımmııınıuumn 
Cut ve Zubreva Haatallklara 

lira alacak kadar o•11
' \,~ 

mimi deillmitl ,,, ~~ 
Ka,.ı&ı - Deasek """ '' 

ev aahipleri bui ol~~~ d 
ıoym•k için mub•k~~i 'I 
aamim1 ve çok ıe,d•~,d''~ 
arkadaıuı ele g•Ç ı•' 
ç~htıyotlar. Allah c~ıll ,,~·· 
l öyl" ıaonml 9e ~·~ f ~ 
da tıarıu aıizlikierlP 1 

Merkez 
Lokantası ıt·~"' , ı 
Birınci kordood• 1~ 1 

h.aı altın ja yar. ~'~ t 
dolay11iyle kapaaJ11t• fi 1 
muı fmerkaz tok•P C' I 
ıabaaeıi) ai ıeçe• ,ı 1 t.' 
1notlodıen ittbare0

1
(: ,~~~

tıbat ve tezyioal t•,tır 
mızı mobterem 111H ~ 
miıe bildiririz. 1' I 

içecek ve yiyeC' I r ~ 
delerdeki temizlik f ..... 

luk ıeleolerl ıo• 
memaua ede••:l:ı7 'fi 
Dr. Fabtl ~?ı 

• •li•I &plll ve ıoara Türk 
tl ••~hile yere diz çö lr.tii 
it cltfa dlaiDI vurdu. 

Haydutlar arasında ''k d ;~ZTÜü, çe i Mütt-b ınsı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lkiaei Be1Jer So. No. 79 

llmlr Meml•k;~,b~ · 
Roatk•• • 111, ~ 

Roatkea •• El•~ f/l' 
rapdır. lld•-! :;bfl• 

it ....... 



Buaon Almanca garın lnglllzce , .. 
7 1DC1 Dert 

~-.ı ~,, .. Kelimeler ••• 
gök 
büyük 
kOçilk 

waııd 

düan 
duvar 

~'-
~ 

das Heft 
j c 

dtfter 

~., 
"' 

uzu o 
kısa 

çalışkan 
tembel 

d r BJeiatif 
d ı Geıentell 
aber 

kurşun kalemi 
ak i, mu bili 
f k ~. 1 kio 
dcu, dao, nın, 

~ S,
1 

genio ao dern 

OD 

bilik Is 
~ dar daı gegcnteil 
~t~ ı ndalye 

ıeni in ak i 
VOD brdt 
kalem ~~ lıahn, tif man Stift 

le, dı)d kelimeleri iyice öirendilden 
l ...._ 1 lcoJıyca anlaraınıı. 
l ...., lıt daa Liaeal laog oder kurz? 

sonra aıığıd hi 

l ...._ lıt der Bieiltift leDg? Nein, der Bleiıtift iat kurı 
t ...._ •ıe lıt dH Bucb? Das Buch iıt dick 
s n.. fftft lı nicbt dilnn g: Daa Kind iat kleio, iber der vater ist gros 
) lıt Herr Emin fleiBi2?-Neia Her Emin iat faul a: " ... iat das Gereateil VOD bereit? 
t lıt daı Woıt richtıı? 
IQ: D., iat eia Stubl. 
lı, la daa eine Nuu? 
I~ 1-t ~ ier iıt ela MeHer 

111 ~ ~ Dıa ilt kaiııe Seide. 
~, Dıa iat keio Silber, ıoadera Gold. 

lat daı lreio Ledeı? · Neic, daa iıt keio Leder, · 
Is •01ıdern p. pier 
'b . 

.. , Haar lat nicbt gra u, ıondtrn ıcb-.·arz. 
' 
~ çivi Portakal 
~htekiri hastalığı 
\ >.~ ...... Fındıklıda Meb· Adana ;.._ Baı.ı bahçel rde 

'&t 
11fQbda nalbur Mi· bulun•n poıtakal ve manrla-

:.." Bob I • Jina •iaçluıoda Krizoofa-
...,\i or e ine 2 çır· Ub h•tcreaioio f.zla t bribat 
~ lo çiviyi f•bit fi- yaptiiını gören bahçeciler. 

'le iıte111 iı. yakala- Z raat daıreaine müracaat 
'tdı e . . . ederek bu hut lıiıo öoüoe 

1 1• •erllmııbr. gt'çilmc İDİ istcrnişıerdir. 
.........._____ l Zıraat bıı tekoiıyealiği İfe 
h.. b k • el koyarak faaliyete a-eçmiı· 
~u te ır tir. 

dah Tahsll ~aa~ ındaki çocuk. 
-~ a " r'ı ili (•.a) - Karak61· ların sauımı ' ~ •d 1l11dara m11ğ•.1H1 

'-.aı . ~ ~rınden MıbaiJJe 
Tabıil çağında bulunan 

1-16 y•ıındaki çocuklarıD 
ıayımı 8 ildnciteıriı•de yıpı-\t'- )tı Boboraçi ihti· ,::•ll adliyece tevkif lıcal&tır. lıtatiatik umum mü
durlüğii bu Hyıma it ba
zırhklarıaı bitirmek üzeredir. 

ir, 

' '~~ def terdarbğından: 
ı, l Gaıt:t k.oaa ğı ittisalindekı Adliye binasında yapı· 

\ t.,C'lc taıııir•t açık e&rsiltmrye konulm ıtur. 
\ '1 ~h,~nıea keşıf bedeli 1491 lira 4 kuru~tor. 
i~:~·~kat teminat 111 lira 83 kuruıtur. Bu teminat 

\ ı~,1'>'• m ı teakıp kat'ı teminata :iblağ ediJec Uir. 
t,.d' J3/10/94l Paz rtesl g&nll Hat on döılte Def
''' '•lak biuaıı yabıodaki Milli Emlik mllzıy de 

\ l',~'llnda icra edilecektir. 
d' 

1
Pler keşıfoıme ve ıaatnamelerl Milıi Emlak mil• 

, \ le~'Giilade görebilir! r. 
h '•lcıııya ittirik edecek olanlır Nafi Müdürlü· 
~:dera alacakları veııaiki omiıyoaa ibraz tmrğ 

tbQrdurlar. 4024 . 

~ ~MRA 1 Yeni mevsim. · eni ilimi 
~~lS1~~tt11aıında : ıeaenin ilk Türkçe özlü şıbe eri: 
~''dd· be1teliy n Sa dettia Kaya lr, Okuyanı r: Mü·: 

~~ s~~;. ( BINBIRINCI G )1 
~-,t''c:e,, Maullarının ıou geccıiai muıavve bu ı 

thro Fılm Sinema un' tlnıa bir berilt sıdır ı 
t --.... ,.... ..... ......,,,....__,.,_~ ~ ., rnc 3-5 7 9da cumutesi pazar ı 1 de b ıl•r: 

biı Matinede Ucuz Fiyat ı 

•• o 
-

Kahve, l"ıtik, benzi , pet
rot, un, buğd y v uire gibi 
huı m hdud madd 1 r, bu· 
güokü ı bv lln icapları e 
hükumetçe tanzim edile bir 
es ı d bilinde h lk v ih· 
tiy ç erb bın tevzi olan-

akt dır. Bittabi hü ümet, 
y laız esas tı koym ve 
t•tbikatı, ikinci, ilçüncü ve· 

ir derecelerdeki sdabiyet· 
t r ve azif d rlar bırak· 
m Ltad1r. 

Bu maddeler, biç şüphe· 
h: ki, güodelik ihtiy çlorrn 

birinci listesine d bil gibidir 
ve bu idb rl 1 bunların za
m ıund temin dilmeai f -
liyeti düzgün bir org iz ı
yoo bağı uma ı k t'i bir 
zarurettir. H lbuki, tatbikat 
11 hasınd ki müşahedeler ve 
sı sık matbuatta, al k d r 
dairo k pılarıod vukubulan 
ıkayetlcr gösteıiyor i, tev· 

ziat .her t raft tam ve 
m tlu iotizam içinde cer • 
yaa etmemektedir. 

Mesel , fzmir merk zinde 
abv t vzi h yıpılukco 

z lera henüz abve gönde· 
rilm miş bulunuyor. K za· 
1 rda bıfk düşen nisb tlc 
bu kazaların köylcria dl\ş n 
biıssc y11 yradır. Fılin ka· 
zada petrol mevcuttur, diğe· 
rind yoktur. Şu k za bal 
kul m sel 13 ilo petrol 
•eril rk o köylüye bi v ya 
i i kilo verilm ·tedir. He· 
men ilave ı ed lim ki, bu 
mevıa veya b dise, lzmir 
vilayetin id bir me zu 
değildir, civ r viliyetlerden 
ete ayni ik yeti ri i tiyoruz. 

Eıaı itibariyle, bu gibi 
teniat ilzerlDde h IS ıfye• 
timiıin ıon haddine kadar 
çıkarak tam bir ıdal t ve 
inti:ıam te iıine mecburuz. 
Kaz lard v vi! yet mer· 
kezleriode t evzi ekill ri 
bile yn y11dır. lhtiy çl rın 
tetkikinde ine, b ş bış 
es ıl r tutulmakten mille· 
vellid bir vaziyet mliş hede 
dilmektedir. Geç nJ rdc d 

bil ve sile tem cttığimiz 
gibi, evvel ibtiyoçl rı d • 
im va ~ıtn ınkı tetkik v~ 
tesbiti, yni zam rıda t ibi 
J zımd1r. Bundan onrad 

·tevziatı her vat d şı, her 
ibtiya ç sa hı bini i tıfadelen· 
dirmek ç.erderini elde .tu
tulm sı cibetioe gidilm k 
gerektir. N kad r bü LÜ· 

niyt ti h reket edilirse ~dil· 
in, i i aağlım b ğl m -

ynıc v hnd 1 r uzatıl n 
b k 1 iwetin a<İil~ bir 
şckild tevziio muv ff -
luyet h ınl ol mRz. Bir t rr.ıf 
k hv içer, diğeri ) üıiloti 
görmez, bir tu ft ilı • kilo 
petrol v rilir, diğerlD& bir 
kilo lar, fil il k zada uc, 

Çu u o - Cam güaü 
kş rnı y ğ y ğmur eın sın· 
d• köyü d o gelmekt ol a 
irisi adı ı i isi rkek olmak 
üzere üç yolcuy Madam çi· 
-ftJiği cıev iinde yıldırım ç.r· 
pmıştı. 

•Y pıl o rlişhrma nctic ıia
d.e• bunların hüviy ti t soit 
edilmiştir. K roıyek fmahml
lc inden tah'i oğlu Ali öl
mfiş, Beyböyük köyünden 
Durmuş oğlu Ali eil yuıuf kı-
zı Gfircil de ço ağır bir ~ıu· · 

Tc"tt y rnlındığnıdaa Adana 
Memleket b ıtaoeıiae kaldı· 

bi " eğe bOtçed n 
tahsisat agrıldı 

Birleşik Amerfk post ve 

t Jgr f umum müdürlüğü, 
ıdare y.ııphğı büyük hizmet· 
lerden dolayı Z ıp dıudaki 
diıi höp~ğ'e şeref b yıl· 
yeti ile müten ip bi oret

te b ılması için f vk J 'de 
t• bııisat ayırmıştır. Z•p poliı 
köp lerhıdcn biridir. 

Bu köpek Georgie ey letl 
dı bilinde Mickoo k a b ıa· 
da post çuv 1 v p eti • 
rioi hıraızl rdan hlm ye e 
mubaf ı.a tmektedir. Bu 
kgpel:ı:,.,und n bir k•ç ay 
evvel efeadiıinia evi önün-

den geçen bir pöata me
murunu sevmi v bo ta m • 
muru bu H b y uğradık
çı, onu d ima takip ve mu
hafaza etmiştir. 

Posta memuru, mektup ve 
paketleri vermek için araba· 
sıoıa inip evlere girdikçe, 
poıt r basının ön ünd.S 
duruyor v kimseye ıokul-

masın mlbaade etmiyordu. 
Köpek poıta memuru 

mektup v~rmek için bir eve 
girmi iken kıym ti muk d
d, reli mcktup1 rı aşırm k 
için ar•dıy ıoknlm k iste· 
yen bir hu u rJdırmı ve 
yere y tın rak vücudünüa 
muhtelif yerlerindea 111rm • 
ğa b şlamışhr. Halk ile po· 
Jisler yeti ipte hu ııı tevkif 

etme cıydılcr, köpe onn 
p r hy c ktı. 

a 11 cı , .. ,ı. ıta 

S Yaşındaki 
k il 

lstanbol - Bir sene evvel 
Ar be miıinde çahıhğı fıra• 
nıa piçiricisi AhmedMıea.U· 
ine tee vnı etmek lttıcll
ğiaden dol yı bıçakla yara• 
hy rak öldiiren 15 yaııada 
S dullahın muhıkemeal 1 ci 
ğır ccz da bitmiıUr. 

Mahkeme, ıuç11111bit olaa 
çocuğu yaşının k&çtık olmı• 
ve h disedeki ağır thrlk ıı· 
beplerini nazara alarak, tala· 
fif n 7 y müddetle bapH 
m hküm etmfıtir. 

o 

ikkatsızlara 
ibret 

Rumeli htnrındı m&tealalalt 
Aıım ait aıfalt yol iDfU• 
tında çalışan amelelerdea 
lly ı dlln sfalt kaıaaım ka
zanını karııhrarkea çıkaa 
alevler ellerini •• Jhilal 
yakmııbr. 

lly ı bı1r•• bir laalcle 
Beyoğlu hHtaaealae kaldı· 
rılmıı, kaza etrafında taWıl• 
kata baılanmııbr. --··----

alpazanlar 
cezalandı 

lstanbul - Riıede aabte 
gümü liralar b11anlarm ... 
bakcmeleri neticeleamlıtlr. 
KafpuanlardaD Klam 12 
aeae hapse ve 6000 lira para 
cezasına, Şaban 3 ıeae laapH 
ve 3000 lira para ceza11aa. 
Bayram 6 ıene lbıpae 3000 
lira para ccı ııa.ı melik6m 
edilmiılerdir . ----o---
Kadınlar iı 

başında 
Moskova (a.a) - Taı: Oa 

binlerce Sovyet kadıaı, ıUlla 
altına alınan erkekleri• yer
lerinde ı, rörmektedlrler. 

ismet Paıa euııırııR 
Çankaya Aile 

Ba çesinde 
Kanuni Fethi idareılacle 

Cüabüş Ali, Keman Rafet 
ve kıymetli bane11delertmli• 

den Bay n Sabahat, Gizi. 
de ve Hfiıniycden mlrekkep 
saz ve okuyucu ıan'atklrlar 

buğd y ibtiy cı temin dil· bu nezih ve temiz Aile bab-
miştir, fil n koz da dilme· çesiode icrayı abeaıe bat· 
miştir. işte bu gibi bv le lamışlardır. 

si meyd n v rilmemelidir. K hv , ç y OD karDf, bi-
(An dolu) r d otuz kuruıtur. 12-7 

• • Telefon i a "'s 36-46 ı 
2 5-p r f 1 li den 1 i el proğram: Dilber artiıt MAGDA: 
SÇHEIN DER'ı temsil ttiği b?yfi V,iy na Opereti.. 1 

Eğleoceh, eı lı, bkahab, Almaa-
ca ~ıtır ılı filim.. 2ioci proğram: 

,lıvrçti )ı1dı Sigrid Guri nin Victor 1c. Lıglen ve BaıU 1 
0 R htbone ile .. Büyük aş , m cera ve ıer· :t m il ttiği güıe t filmi. arkalar veaalre 
;Y rın y oi Glorla J•••ı 
proğram.. ÇI mamış O CBtarafladaa ı 

.s nslar:Mecar Aşkı: 2-5-8 - Rio Yaldıı1: 3.30· 630·~:!0f 



--~ Şeh r Hab .... • 
ı e r 1 

Valimiz ;inhisar idaresi 
Teftişte l üzüm alıyor 

: Valimiz Fuad Tuıual düo • loh a.ul•r idaresi p 'yaaadao 
A Urla. ç. ıme ve S f ... ribi:ııar üzüm almak içia emar almıı· 

•aaalaraaa gidip tt:ftişte bu tar. Dil ..- mGbayaaya bati•· 
: laamuıtur. Biıhusa çı f ı ç ı oıa mııhr. Ahnacak üıOm rakı 

tohumluk. mue.leaiyle alaka· v~ ı ~ rap im. ti içia olduiuau 

~ --o--
dar olmuıtur. 

• •Yeni 
Tramvaylar 
Ş brimiz Tranıv e y şırkch 

••udi at .. lyal.,ıod• Y" p ı ı . 
dtjı illi Romosk .,. b.aıo ı 

i tecıDbe edt:cı:k ıoora da 

.adedini attrıcakhr. 

---o--
Belediye reisi

miz geliyor 
latanbuJda bulunma b~le· 

diJ• reisimiz Dr 8 . hçet Uı 
~ JaUD akt•m ft ıbrimıze ge 

' Hror. --o--
•Kabristanı ta-

' 
' 

• 
mır ve su 
Boraov•nın aıri Jobrıah · 

•••• ıiden yol ·•mir ve •U· 
aaı olaa kabıistaaa ıu dabi 
.. lediye tar. fıod•a temin 
edilmektedir. ---

! Gıda maddeleri 
• Din komiıyon yihe top· 

laamıt v~ baıı gıJa madd ~ 
leri b•kkında belt:diy-.:aio 

fıy.t t.kdirirıi i"tem ı ştır. . 
2 el!!!~~~~~~~~~ 

Tal~benin yaşı 
-o-

Ankara - M .. rif Vcki· 
' l,ti ble:be kayd n luıbuı h 

Umataamuirıın tt;~bıt e:ttiği 
Jaıta buluban t.lebe .h. dıll 
t•• ıonra llbıflarda y~r kal· 

dıtı takdirde bir Y~f tü, üıc 
Ye ya il üçük olan d ığ r t•lt: 

beaain de arzu edil .. o f•• t ı .. rı 
b 0 iı olanlaıın liıe Yt: o· ta 
olau ılara alJomalarıDı uygun 
ılrmOt ve bunu alikadar· 
lara bildirmişt ır. 

l ..................... . 

~ iBir genç kı-l 
f zın hitabesi ~ 
1 IÇ1 iMAi ROMAN ' 
: Y •llb: N uiir .. St-vmeooğ" u • 

ı Bir çok g c ıı ç kızlara ve f 
1 iter evli kadıba pek büyük ı 
1 ibret deraleı i veren bu ı 
1 milll Ye içtimai roman ı,.nçt 
1 mulaarririmiz bay•n N . dı ı 
ı renin aevimli ve ıürü~leyıci ' 
1 aılGbu ile C•ala u d ıı almış : 

1 ı 11' ı 
1 P.ıuteai rü Ondeo iti % 
1 bu .. n tefdk•v• ha,tıyo uı.: 

• 

öireo iyor uz 

-o-

Cemiyetler 
• seç mı 

lı nır K.bvecaler c~miyeti 
rır:ııı f .. b . iıutör Ha .. a Yıiıt 

•tÇ• ve eanaf kurumlan bar· 

lıj'ı d.ıwl h ·yeti biri ci re· 
ll•lfaDe, berberler C~mıye İ 
re ıi H .. klu Kip~r İkİocı re· 
tı.lığ~ • çilmııtır. Ht!r ikisi 
d~ m ııbıtınıie tanıo nıış v .. tan• 

d.,ı.ıdır. Mcv ff .. ktfellcrioi 
dılcrıı. 

--------
Biçakla 
yaralan~ak 
Ço aklupı; H .. cı Ali cad 

O•mrn cjıu Ati, bir daya 

mu ·lc:ai den arıla r ı açık 

bulunan Et ın oilu HHaaı ' 
baç•ı.ta behadt n yaraladıjıo· 
den yakala.,mıt ır. 

Y eııi Macaı eı- 1 çisi kabul e. dildi ı 
--.. -.-. 

Aaılura (•.• ) -· M ~ c•d•
taı ıo Aokar11 .,•çisi J · nv~r· 

lry, oün Hat 16 30 Ok Ç •n 
'- •y• ~ 61kü <1 d,· Re a ı cüıubur 

laaı• t 1. Ö· Ü tar•fında D n u
t.d meraaımle lıabul ~dılmit 

ve İlİıııadoam~ıını vermittir . 

K .. bul nau.iode H..,ıciye 

•~"•'•ti U •tı Uo ı i ~atibı Num•o 

M~oemel cıojıu da b.ıı • hu· 1 

luomuıtur. 

-----
Avrupa tı enJ .... -

ri işliy~ct k 
hteobul - Yu'>an • Bul · 

gar hududundaki yılul•D 

a. Öpı ülerin İllfHI malıt-meai 

iç n olan AlmaDluın mev'ud 

ııtiraki gelmiıtir. K6pr61eria 
tamirine bı tlanmııtır. T•mir· 
den aoora Arupaya doğra 

tr~h gidecektir. __ .. __ 
General Cemal 

irtihal etti 
Aokar• - Mebuı em~kJi 

ıeneral Cemal MerıiDJi te• 
d.vide buıuoduju Nümaae 
b.-at.ı. banuİodt! Yefat atmit· 

tir . C uaıeaı meraaimle kal 
dırı laca k tır. 

Milli oıyanıro bil~t1erinıı.i 

[liliiiN SaliJ 

RADYO· TELG Af- ~ HABERLE 
Asker İ vaziytt 
-Baıtaralı linci atıhilede-

Loadr•d•• geJea b.beder, 
Alman ta.,. uz barekehnde 
baıı iokiı.fıano me~cud ol · 
dutunu bildirmeıı.tcdır. 

3 - Alman baıkum••· 
daDlaiınıa resmi tc:bhiiode 
bilduildiği Azak deoiıi ti· 
mal t. 61gt<ıiodeki taarruz. 

Bu t.arı uzun bcdefı, Roı 

toııt • Kar k \;f demiıyoıu . u 
kc aerek K . f •• ılardan ıc& 
mui mubtemcJ beıhugi bar 
yardıma mani olma"tar. 

ıtaıuanıara Görı 
Roma ( a .• ) - ıtalyaa teb· 

lıji: 

Katanya Ye Lipar lıerlade 
ioıiliz tayyaı elerl uçarak 
bombalar atmııtaraa da baıa· 

rat yaktur. Şımall Afrikada 
hava t~ıek"Ollerl, Mera• 
Matrulı ve Topruk lzeriae 
taarruılar yapmıılardır, Lib
ya er pbeaiDde topçalarımıı 

piı· dlitm•D tayyareıınl dil· 
t&rm&ılerdir. 

Doju AtıikHı . da m&blm 
ltalyaa ta~yarel~ri, Goodar 
Dıerinde k· tifler yapmıı'ar 

dır. 

--o---

Al~anlar, bu b6ıı•de mu · 

nffakı,etteo we ÇOll deıia· 
leı e Düfuı eyıcdıktcı iodea 
b•h~etm .. ı..te İ• · •~r de mt:•· 
~· İ•m•o• v~ · me~ t~• kaçın· Milli MOdaf aa YBklllnln 
°'(ôi;s·) · · ::.~ü~.t~:. ~:~ ımzasın!_!~kl~~ a tmıı 
ıaubı• • c pbt" ıi ) b. t '•i• al· 
tıaaa ynd. j'ı bir baı maka
lede t-zcOnte cuyor ki: 

Loid C vt CIJD bir a6ıüa.& 

h•b· l•tayoıuz: " bu h•· p oar 
i t .baal bar 111dıı . Kam d• b• 
çok iıtıba.ıi y p .. r v., elde 
el&aii man:.ull .. r ı , o :.. a mlAbıaç 
oıao LÖ ıı ~ ı er~ zam•Dll•da 
aöod~r~biıi ı ,., o, o:ıunffak 

lsbnbul, - Şllıe.•ll Era•••t 
adu·da biri ı~ btrı ıubaJ b&91• 
ytt va rakı ıı t••·ıim ederek 
M ı l 1 m&d•f•• Ve• iıi S•ff ,t 
Aı ıkabJD imzaııo taklit eyle

ınit olduiunduı muh.keme 
fJ .. t;c -aiado 39 fiili h•pH 
mahk 6ın edılmiı•ir. 

(Aaadolu) 
-~~~ ...... ~ 

ol•C• p tu .,, Bir çok dc:vld J 
nıatcı ı buaün tı ... p bu baki· 
kati &Ö4Ö 6 ude bu.ur.dura

ı ak ODa JıÖrb İalİbsalata ÇO· 

Milli 
dün 

Piyango 
çekirdi 

i•ılm•i• bakıyorlar. 
Alwaolaıı kÖı e iı•, oDla· 

flD bar p baıulıl&llıfl, d~bta 

f.ıı•i ~tıbıah hnzim dm..:k 
ıcıb ic ı p <:\tığı iptio•i ve 
bam maod e Luı u• duım .. ktan 

CS<>iuytu du 'e Ruoı~a. pd
roHa" il.. ••it y• C• k h 1ı k lall 

lOIJtt t dt.lı il u a l• ı 1 U,. aa.• 
y.oa ııııbnl e> l uı •• b\liaı.y· 

••• eoyuı11crlttu o ........ . 
flD bu aay•dl' Do•cÇ ba\Za• 
ıınd.kı ~ ÖU>Üı lt.1•' D·•OcD
lcııe v~ a>b·y~t B.~ ö p trol· 

JaUD• uı. t•bıh C• ltJt-ı ı he ... p 
edıim ot11. 
O.·ğuıı o' ub.rıı ı; H•tıetıD 

ı•ıea ttbıo ıtı de Vt: JıU~k 

· bı.ba11•· • öyl ı c:e ıatıbıal" 
veıdıii lii)Uk t bclLD»ycll 
tebaı üz t ttu d iı.tc D ıoua 

Tfırkiytde y•pııı.cak iıtahHl· 
ter içıo diyor kı : 

"K6ylt-ıimı~dcn f' hiılui· 
miıe kadar 1'•dar her yerde 
(1940) HDUİDde "öruiir h·•· 
ıamııda yı phmıı btiylik iı· 

tıhıali tuta bilmek için her
yeı de on• ıöre Ç•htm•k, 
l•nfı .. ö .. flue ıtçmclı mt.C· 

buıİyt.bndt:yız. bu aıtlere 
ıitmek kadaı bır vataD l:or· 

cudar •• 

--c--
Nafia V~lili Ankarada 

Ankara - lıtanbul~a bu· 
luDıtD Nafa vekili diio f ch· 
ıimiıe d&amOıUl ·. 

1

- Baıt.ar"fı 1 inci ıalaif(de ----
1 

Kazanan tlil•r numaralar 
Sırnları 6238 ıle oUııayd· 

! lt·r etJ bitd i eı 2 ter hin. 0411 
2513. 2519 ilts Dih•y~tlrDeh 

l 

1 
bİ" t •er b •D" ' ; 0576. 1907. 
8850 v .. 9980 ıle •• İY•'et1 ... 
1>eo bılet ıeı b· ı • r y&ı; 248, 
459. 76 l il~ n · bıoyetl· D•n 

bııı lltı yüı ; 015. 064, 969 
llt D1b • Y t ı a • e bı&. tl.r f el 

hı~·; 26 ve 69 ılcı l ihay .. t· 
ler•• D bıfdı .. , OD••; 2. 6, 8 
... 9 ,,,.. . ıb.y tltDeD btlet 
ler ot 2 , . r I İ•• in zanmııtar. 

* •• 
Habı.:t alchaımııa g6 e 30 

bio lı 11ııık ıkramiyeyi kaıa · 

Dan 288718 Dumarab balet 
iz mir d.: •• hlmııbr. 

lzmir Askerlik 
Şubesind eıı ı 

---o --
337, doiamla ve hanlarla 

muameleye tabi mu•aızaf 

biımetiai y• pm. mıı ı•Jr i 
islim b6t6a erat •••lsedil· 
mek lbere 9/10/941 ı&nl 
yerli ••"edik ıubeaiade ha· 
zar bulun•c•ill.,dır. Bula .• 
y•Dlar b•ldııı da kaııaoaa 
ceıa hih&mleriaia tatbik 
•dil•c•ii ilin olonar. 

( Saadet ) kl•••lnde11 ab•ıa. Çoralskapı Pol• ,... .. , ..... ~ M.... T ····- ONDER 


