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1 'lılo i406 , ... 9 .. qıt., çıkar utyavl oazet 

Son Dakika lngi iz otasın

Geceki Sovyet dan~ haberi. 
Tebliği mı~0 Y_~k 
--o---

Ruslar Oreli 
tahliye ettiler 

--o--
Moıkova (a.a)-DOa gece 

Ruıyada D•tredilen tebl ğ: 
Mubanbeter 8riaDılr, Vik· 

tıoöol iatikametleriDde bil· 
b .... tiddetle deHm etmek· 
tedir. K•t'alatırn11. Oıc:li tab· 
liy11 etmitlerdir. 

6 ill&teıriııde ceuyan eden 
hava mubarebel.:ri~de Al 

manlar 19 tayyare lılaybd· 
mitler b•ıim IHyıbımız 12 
tayyareden ibart ttir, 7 ilk· 
teııh.de Moakova Dzninde 

Almaol .. r 10 tayyare ka)bet· 
mitlerdir. 

_ _._,o----

Londra (•.•) - Türkiye 
b&k ümethıe her haDgi bir 
Alman befinci ·kol fa liyeti 
bak kıad• •erilmit olduğu 
ecaebi kaynaklar tarafından 
bildirilen nota hakkındaki 

haberler tekzip edilmiıtir. 
loıiıterenin Sir Tc'febbüıO 

Ve Cevabımız 
Londra (a.a )- Royter: 
Re1ml mabafil, Bulgar bn · 

kilmetinin ltaly dan torpido 
mubripleri Hha aldığı ve 
bunların Boiczlardan K•ra
deoizc q"çiıi lme1i için Tüı
kiye htiliümetioe müracaat 
edildiii h • lıdnodaki hab~ı le· 
re Tüık bGkümetiuio nazarı 
dikkatini celbt tmittir. 

Loodra ıalibiyetli kaynak· 
luı ı a göre Türltiye b6,le 
bir teşebbüs y• pılmadıjıoı 
bıldirmittir. 

Almanlar· ltal· . --o-
yanları tekzip Tıcaret ~ekil' 

ediyor lıt obu~e~~!ı Ve ili 
--

0
--- B. Mümtaz Ôkmea Ankara• 

Berlia {a.•) - ltalyan de•
let naııra ainyor Farinnaccl 
d6a a&ylediil bir nutukta 
Rualaraa Avıupayı istili için 

bıurladılilara muazıam ordu· 
lardaa bebsederkea bir çok 

rakamlar merdetmitse de bu
au Amerika efklra omami-

ye1lnde Raılarıa hazulılılı 
oldaklan hakkında bir fikir 
uya.,dırmak gayreti ile ya
pıldıiı ve bu rakamların al· 

ha1et Farinn•ccinia ş•htl 
kanaatinden ibaret oldvğuna 
Beılinde tebarüz ettirilmek· 
tedir. 

----
Albay Knoks 

diyor ki: 
--o--

Şikaro, (a.a.) - Amerika 
babrive naıırı Albay Kaokı 
dila Şikagoda bir nutuk 

ıöyliyerek ezcümle demiı· 
tir ki: 

Yakın Şark • Britanya ada• 
lar1, Amerika, N •Zİ ahtapo
tunun bitirilecek itler me• 
yanında bulundujanu bil· 
dirmiıtlr. 

o 

Yugos~avyada 
32 kişi idaam 

edildi 
Belırad (•.•) - Belrradda 

30 •• Y•roıla•yanıD diğer 
bir ıehlrlade 2 kfıl klıl dlla 
ldım odUmlılerdlr, 

dao tt h·imiıe gelmiştir. Bir 
müddet burada kalarak td· 
kilutta buluo11caktır. 

8. Mümta;ı Ôkmcn bügüa 
mıntaka hcarct müdüriye· 
tinde me,gul oimuş. valioin 
ve ticaret mıntcka mlldOrü· 
nün ittir kiyle bir toplantı 
y1pılmııtar. 

Bu toplantıd memleketi· 
mize ıt:tırilecek olan itbalit 
~ıya11 miktarının arthulmaıı 

etrafında aör01111eler yapıl· 
mıf, itbalit birlikleri teıek· 
lı üllniDİD ıeaitletilme1i ve 
beUmı muhtaç olduiu mad· 
deleri~ tamini için müracaat 
büroları kurulması karaı leı· 
tarılmııbr. 

' --o--
lngilizlere Göre 

Rusların akibe
ti anlaşı ıyor 

Lot dra (a.a)-Taymıı baımaka 
le ıiade ıuolan yazmaktadır: 

"Plinlan her oe olurH ol
ıun öyle g6ıll1Dyor ki, Rnı· 
yada lnııo yakl•thğı •e bu· 
günlerin orta ıarktald aıkeri 
Devamı 4 üncü •ahileJe 

•• 4 ._=:......:;::::::::::;~· 
... u ,.ı C:P--; -

!Bir genç kızıni 
f hatası f 
ı Y.ıarı: Nıı dire Seymesıoğtuı 
ı Her ger ç kııın, bel' evhı 
: kadının ve kıı aahibi ber ı 
ı ana ve babanıD okum .. ı 2 
ı elıem olan bu içtimtl ro· ı 
ı man pı ıar eıteai tefrikıyaS 
t ba,hyoruz. ı 

• t+-Ha::p 

,:,emb, Naall:ııiiE 

Amiri ••Bili 
Muharriri 

SIRRI SANLI 

A KE IVAZiYET 
(Radgo) fi~ı.etcııi diyor 

"Almanlara gare Alnıaa 
orduluı merkezdeki cephe· 
yi 6 ilktt-ırinde yarmışlardır 
ve yalnız Viy•zma bölgesin· 
deı bir çok Sovyet kolordq· 
ları imha edilmek Oıero ••· 
nlmııtar: 

Macar vuair kaynaklar
dan verilen haberlere aare 
Alman kuv•dlerioia bDy6k 
ö lçüde muvaffakıyetler kay· 
dettiği aalatıhyor. Eier bu 
taarruz durdurulama11a di
ğer cephede bulunan Ruı 
orduları içia de tehlike ar· 
t•caktır. 

Sn vuetlere Göre -Monova (• • .) - Sovyet 
tebliii: 7 · 8 ilkteşria geceai 
lnlal rımıı bDt6n c"pbe bo
yuoca diişınanla çar pışmıı· 
lardar. Çar pıtm lar Vıazma 
ve Briaaak istikametlerinde 
bilb11ta şidd..tli olmu~tur. 

RUS SÔZC0S0 "AL 
MANLAR Z°'FERI KAZ~
NAM AZLAR,. DiYOR: 

Londre, (a •. ) - Royterln 
Moıkova mub biri bildirfyorc 

Sovyet ıöıcJıG Lozovıkl 
dia gazctecileıe •uku bulan 
bcy•D•ıtnda Sovyet ordusu· 
ııua büıüa kuvvetlerinin mer
kez Ct pheaindeki yeni Al· 
man hücumuna lı&rft tah~it 
edildi~ioi bildirmiştir. 

Hitterin 11utkunda bildir· 
diği yeni taarruzun beklenip 
bckleamediii ••ya baılayıp 
baılamadığı haklund• ıoru· 

-Dcoamı 4 iine{ı •ohiled•-

---o---
Bulgar başmuharrır
ısrı Almanuaua gitti 

Sofya (a.a) - 16 Bulgar 
gııtlesİDİD bat yazıcıları 
hariciye aaıırhfı bıııa mll• 
dürll Sikoleyefın riya1eti al· 
tınd bu 1abab Sofyadan 
hareket etmiılerdir. 

Heyet Alman baaın m6dii· 
rüniia daveti ilıeriae Alman· 
yı yı ıezecektir. 

AtlaDtik bHbl· 
nia aldığı ıon 
tekil ü1e11ae la· 
giltere Ye Ame· 
rilrıda olduia 
ıibi Almanyada 
da tahtelbahir 
inıatına fevk li· 
de büyük bir 
eh mmiyct veril• 
mektedir. 

(Cumhurlget) :~·~~ 
emekli reneral H. Emir 
gilet (Taarruzun hedefi) 
laklı makalesinde diyor kb 

Baıladığı Hitler taraf 
dan haber verilen hl1lk 
arruz Leni"ırad ceaaplan 
dan Har kofa kadar pek 
DİŞ bir cephede laklıal 
mektedir. 

Bu b6ytlk taarrana il~ 
lıametlerl ıaalar olabilir: 

1 - Şimalde KaliDla 
Y aroslavel, 

2 - Smo1enık, Kaloıa, 
3 - Birjanık. Tala, 

- Dtvamı 4 6ocll aahif ... 

- o~vamı 4üncli .. wı... ~ 

--=--
Yeşilburun 
Adaları 
Lizbon (a.a) - YeıU .... 

run adalıında bulana• P•· 
tekiz kıtalarını kanetlea.UW. 
mek için yeni bir aıku b· 
filesi düu 8ğledea ıoua ~ 
gola •ıpuriyle hareket et• 
mittir. 
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Zeııele olu uo gibi bütila 

laiaa ıarııldı, başl Sultan 
llebmet olduğu b ide huzur 
da "ye meraıimdc bulunan 
•ıtıa nzirler ve koaıutan
laraa ıöıleri yat kl11 ınıd o 
fırladı, bu çelik lıuvv t ve 
aumet karıııınd ah· lı 
ltlrbiılerİDİn yüzlerine b ka 
~iı1dılar. 

s~ıtaD Mehmet iıaret etti, 
~f1r için ayulaa sedire ~o
ltatayı oturttuktan sonra htr• 
kea yer Jiyeı ioe oturdu. He
••• &iimOı tepıılcr " altıo 
laardaklar içiude ııefıs f el'· 
llctıer teldi. 

~ıae bir iıaretle perd~lcr 
kaldıraldı, müzt yyea elbın· 
ler 1i1mit buluDaD Hıende
ler aluaıe baıladılar. 

Sobatay böyle debdebeli 
•• tantaaah feyler aörmediii 
lfla ıjzı açık kaldı. Zıra 
. C.•ıiıia ıaıayında ala:yış ve 
met 1oktu, onlarua hayatı 
.... , Ade idi. Zatea en çok 

llDlrleri at üzerinde ve barp 
alılttlleri içhade ıeçiyorda. 
.. leace Phaba kadar de
.._ etti. Oç ı&n iatirabat
IMI IOara J•pıl.cak muabc· 
4eala metni baıırlaDm•i• 
......... BIUlln hferrOata ıs 
•.si, lıer iki hraf komi•· 
,.. aulara mutabık kaldık• 
taa •• ıaltana da arıolu&.· 
••ktaa IODra maabede irıı· ........ 

Saltan Mehmet Blkuıle 
C.•tiıla memleketleı inde 

a..ı.e•• ıeıefiae ıeDlililer 
. Japdcb. Sobatay bir ay aonıa 
,.c1_. döod&. 

Aradaa ıs alla ııçince 
.. •iclattal&i halife Nasır Ccıı

p ilana bir murahhas hey· 
eti ı&adudi. Doıtluk peyda 
etmek arzusu izbar oıuı..du. 

fakat lna doıtluk ıuhaD Meb· 
.. t &ıeıiDde iyi tui,. d11alı • 
•J•caiı dOtüolllerek 2elen 

••1.t• iltifat olunm•dı, oo• 
lar ela m1;'yua bır baıde av••t• mecbur kaldılar. 

Harıımıahı ıultaa Mcb· 
İaet lıem ı ilence ye, hem de 

. ~klJ• mlptef i bir adamdı. 
i:e.ılzia eaki ve daımi cıü' 
maalanndan Kötlfik h .. n ılc 

ltllirlıii yıparak Lnı o şc:bıi 
heılae buc:unı ettılu ve o· 
tadaki Cuaizin adamJarıı ı 
k1rcblar. 

BaDdaa ıoora l<öş lük 
... Almalık brıat y•o Turk
leriae Hldudı, C ngiz b cın 
atlamı ola• Alnı lık hanı 0 -
saı'ıa kafaanıı Le stt.Ta Altı 

•llrlae kadar uı ndı, KEŞ· 
bn alda. 

KAqarda camiin önünde 

HiKAYE 

o.ş 
• 

-3-
Müşteriler birer birer mey· 

hıot: en çıkıyorJardı. Kapt
bld ber • çıhııod lnhv.:ye 
tiddctli bir rüzgılr hücqm 
t:diyor, p polarıu ağır ~uma
oırıı s vuru oı, ı-robal rıu 

alevİDİ titrt"tıyordu. A}'Dİ ze· 

m!tr da d algalara çarparak 

u bu bir dalg nıa d erin 
• • ve tı ğoığıu uğultuıu 
işi ı ı o du. 

J -~ m·. ka ı ıc düğme 
aicı çöz müş, sarh ılara web 
ıuı tavular alıyor. bacıığı 

nın birini uzatıyor, kollano· 
dan birini Hlhyordu. 

Oolu fİmdi meyhıne ••· 
b:bıyle ya.ln u: kalmıtlardı.Bu 

dem rner lda oolarıo yanı 
o gc-lmişti 

- Söy ı bakalım J rem ı? 
Yüreğin biraz ıeriolcdİ mı? 
Oıye ıordu. 

Jeremi kekcliyerek cevap 
verdi: 

- Yok caıııın .• Ne kadar 
içenek o kadar yaLıyor • 

Meyhaneci kurnaz bir ta
vırla Matoreno bakh: 

- Matorea kardeıio ba 
saatte aıeudedir acaba? 

Gemici aüldü, cevap Yer· 
mcdi .. 

Meyhaneci İ 11Ye etti: 
- Her halde ı•yet ııcık 

bir yerde .• Merak eu11e •• 
lk11i de •domiDo. diJe 

bağuarak muz•ffrr bır tavır 

ile t•Ştnı koyan J eremiye 
ba,tılar. 

lıleyhı1neci : 
- Matoren ben rhk yat

maua gidiyoruru; Si&" bir 
limba ile bir htı e rakı bıra

luyorum •. 
Grçen alııamld i bi ri

derken kapıyı kilıtll", aaıab

hıı l&~puıgıo altu a bualor· 

ııo •. 
Gtmici : 
- M•IÖ rn .. Seo mer ... k et• 

mf', diye CCY• p C1 dı. 

Pom~ı muote·i e ıa i elini 
ıı fa ve • ğl • •il ' w rdivco· 
den çtkh . 

§ 
hd gemıcı • yuna de9am 

ediyoıi.rdı. z .. mau ı~ man 
kası gaoıo zorlu bir hamle· 
si k• pıyı auaıyor, duvarları 

titr t yor v iki s 'bot dı

ş11 ıd n biı i guiyoı mu, gıbi, 
başl rıoı &caldırıyorlttrdı. 

So r M .. tort>D mc-) b ıtn e· 

ciı ı bı r.tHığı htr~yi lıyor, 
lnıd h t rı '4oıdu uyordu.T ez· 
gabıo üstündeki ı at hirn .. a 
bue gece yaı ı•ıoı ç.sldı N .. 1 -

ldı Sl'I bır tencere güı üıtü
aüvc ben:ıiyorou. 

M1ıatoren ayığ• kalktı: 

- J r mi.. V kit geldi •• 
Gidelım, dedi. 

ı ÖRNEı<..MZ 
PROGR-\;M • 

-'•~•) 

• en ·s-
bul 

ları 

Acılt , lsıue-t p •il lnz en
atitü~üoe 1rirmek istıyC!nleria 

i ııtı beol rı lt 10 941 der. 18 
1 10 941 taribt ıre kı.d:er de-vam 

etme Gıe·e lzıni r Cuınbı.ıri · 

yet kız • nıtıtüsQ de y•pıla
c .aktır. 

laıtıb•nl~ra lımir canbı.ı ri 

yet ız eoatiHhü mczuaları 

k bul rlilecl'ği g ib, aia tH 
bıbi y ptırmıt ol.olar. bir kaç 
s ene vvelki m t- zuolar da ka
bul edil c• Hh. Y • f bıydı da 
k ldınlmışhr. __ .. _ 
Evlenenler bi-

raz azaldı 
lz'Dir belediy~ ıi e9leome 

d•iruine e 11 lc,;.amek üzere 
174 ç ift ruü rac•atda bulun· 

mut. 14S ç fıio rıikihları kı 
yılmıt•ır. Mü racaat edeolt' r· 

den l O çift bil. hare evlen• 
mekden e•z g .. ç ı rıiş, 3 çıft 

le ka11u nl mevzuata tamam· 
lamadıklHı içio red cevabı 

almıştır. 

Geçeb Hnroin eylü ü de 
16ı ç•ft ~vlearnişti . Baoa 
göre e:•l~aıneleı df! cliıi bir 

•Z•lma ••rdır . 

FA YD t>.Ll BlLGILER 

-
•• •• z r gunu 

y ılacak 
müsabakalar 

----
Beden T crbiy~•İ lımir h&l· 

geıin io 6aümüı: ieki p~z•r 

Kü 'Ü p rk atat poligonunda 
tertip dtıği tış müıabalıa

lıuıaa it P'ogr•ın h 4 zırlan
mış v e b8ıü ı kulüp ere ta· 
mirıı edilm şt ır. 

p, og ama naıaun ıahab 
aaat 9 d•a 2 ye kadar Bede• 
Terbıyeıi mükell fıe r i ara· 
aında 22 ç p mauerle mil 
ıabak yapsıacaktar. Mthaba 
kalara t chrtmizdcki blitlia 
Geoklik kulüplerin meoıup 

2eoç mükellefler i,tiaak ede· 
cdclerdtt. 

Ôğledea •onr• saat 2 den 
5 ıe kadar y• pılacak müıa· 
bakalar umumı mabıuı olup 
bunlara h~r"e• ittirak ede
bilrc ktir. Musabakalar 50 
metrede.o t•bar c~ ile yapı 
lac•"hr. A zu edenler keodi 
ailahı ile rı üsabakava İftİrak 
edebileccktıri 

Mavz..,r müsabakasında be
tinciye v hbar.ıc• mOuba
lıaaıoda üçilıtCÜye kadar de 
ı ece-ye. kadar derece alacak 
Jar• bÖ g~ce kıymetli birer 
hediye verilecektir. 

Mlbabakalarıa çok hrye
caeh Ye aflkalı ol•caiı tah· 
min Edi lme t edir. 

. Dünyada Neler Oluyor? 
1 v~------

kepekli sugun f agdası ınsanllgın en 
s ••• k b ••••• ,~. -:ildio yu 1

1 
dOımanı 

bOUOk 

lnsa ~ı.r O• f riyctio en bl 
mucs•k. pü uuuz olmes ve 1 yiik düşnııaaı 2-:ue laaaolar 
ta ot ler, ırrrıııılık olmııımuı oduğuou iıi -i ı• ed ·rle•. Çürı· 
içıo sab b ı ıu yüzü bo kı bırıb•r ıleııl c b .. . p edt:rlll!r, 
)'Uü ve k ılla•ı ., p --. ıi auy htn11luı J ~~ roamurelerini 
la yık m k t o hı ıl.açtır • bom na 9 <c" l<•p ıl" yıkarlar. 

Bi ,. aıt- uç k p ğ bi· tulb ıı· 

dt:: D glıy•r 

80 ra 1 ul e di 

.... yıaıtmalı. 
1 ıçi tıe ·ılı 

m lı. SJ ı ık ol" ca bu UJ 

yn lllıUı lı ır . 

çamaşırıard~ ki pas 
lek~lrıri 

Ç maşırlud olan demir 
(pa ) ıek l rıoı çıkaıtm•k 

ıçıo don t e i ıla çh . 

O gu bi dor ,,ı aı o tadaı -
i y ., es eh, ı. t ı üıuı 

nt su~ u "' "'" .. ı •" domate
ıi su c:ıı L ı • çık r Eg· r 

çıkm ıs .. bu tııb .. k ı ç · run e 
dow t uyu oyrı aıl•, leke 
li k ı mı bu su ı ç ri ioe ba· 

tsrm la ıt: p ıru.•kl üze ine 
bas rak uv l.ıım it Leke çı· 

Ye11ide 

BU ile çal· 

~u~ü ı 
Tükçe 

• • 
ı 

gt<m ••~ rini t btel bebiı lerl., 

Ü •Um t br1ba.t Ve 
l• ef .. • h • ınn .. t ' p 'u m.16 

. m-t ıop fil ' p , u .. ye•~ t:dıJ 
rl if' ı ı - • n tl ş ı y tin ı u 

. f ..... "''''il .. 1 , • ., • • t otduwu 
u yci a çık •. lstatiıtık 
Ilı, Ü tı ıı .... hıtı kı, h bii 
, f t rı H•g• teh ıo .. t 
., • ı c f l b ç ,,, b., bİn b•· 
saı ve z.iy .. ı i c kıy•ı kabul 
•tn,.z d .. ·,c~de bilyQ .. tür. 
labi t b şe ıyet ~artı ula • 
1 1 f y ... ı. ... ' "U'<tl< 11< 1 yaogıo, 

t yf..ıo, kas g , 
• ç ı ve •ut ı < .tfll mubtehf 
musıe., i b-ut<1ı1.c1 rl .. bücuın 

\'C •uüc .. 1 le dınC 'tcdir. Me 
eli y. I ız orruao yauııolara 

h s •n mily.rb ca dolllr 

hıh lb t yapıy r . 
Çt ıdc:kt Saıı ve M .. vi oe· 

•lfd7I dart direk çaktırıp • 
Mr•J• ıerdl. ! 

O luvalide bulunan mü•-
CIK PA A HALiDE SQ.IT 

TAR~FıNDAN 
ı 
ı 

biıl ı d ·o bı.icaica f "yıanı bir 
iki ay içiade &ç a.,aelik IOD 

buoiu i ısaucı Ye anlct ıe
b\'p otd ğa z~yiattaa f nla 
ıuuı b.dı olm•khdır. Bir 
gırıp ulgıoı ı"i üç •Y içicı
be yllı bıalerca ios o bıya• 

tnıa m 1 o lur. H lbuki bııea 
bu salı11ı elli •Y devam eder. 
Biaeenaleyb tabiat mOtema· 
diyen betoriyete karıı barp 
•tmektedlt. 

• .... Tlrlrler, Altabalok • 
..... C..• ıiz tarafına reç .. 
ltllr •• • Uıc ettiler. 

- e.. ... , ••• -

Ha dutlar arasında d f .. Türkç;, ı 
Sözü : 

ı 
ı 

~ -.. 
- ... 

Karagöziid ~: 
beddoa91~~ 

Seyirci - Çok •• ~, ~ 
glla ıizi ne,,eli ,ı,ıf"~ f\ 

Kar•ı<Sz - N•lll ~ ~ 
nıeyeyim? Etia fiıtl .;;.! ~ 
takarak yBlııaekJere 

hneı ederken 111. ~ 
t11ze bahklaran SO ,.,-:ı 
karuıı •ahl.,aaı f•lsll 
raya biraı 26z •Çbrdlı 

Seyirci - Lııall•" 
vetli bir ııda ola• t• it 
da kimle aöz dlklD•• 
acuıluk veya boll~k a.k 
eder. MalQm ya, ~ 
vllcudu beıler •• la•~ 
t•a. yorulaca kafalatl ff" 
cuttara yea bir k• 

istıyorumr. 

Stylrci - Bae .. 
ı•m yem", f•klr 
Jarıu, cabı kalmıt 

yiyHe~ ve lçec• 
mervet y•pmıja '' 
b ç biri ba laar• .. 
d•b bayar ı&rmi,.,..,~ 
b .. talılc dltekl.rl~ 
16 ı&alerde •I· I• 

Kar•261 - fbti•I' 
aiyle vataadatlatı•~ 
1101 ıerbet iç'' ti .. 
be•c• ede ole, i C '~ 
ruutı•k ılılm ıl 
d0r•6n 1 . 

Merkez 
L~kantafl 



Buaon ınaıuzce uarın Almanca, .. 
Geçea deraten mabat 

~iV) Aılea eıki olan baıı iıimler de rayn luyaal ıe~ 
'• ceml&Dir •• 

rkek, adam men erkekler •.• 

·adın 
ayak 
diı 
ııçan 

kas 
ço~uk 

adamlar 
wom n 1ıdanlar 

feet (fıt) ay klar 
t ebt(titb) dişler 
mice ıç•nl r 
reu kazlar 
cbildrea çocuklar 
(cildren) 

&kOı oa:en 6k6ı1er 
lloyua ıhcep koyunlar 
loıiliı para11 pcnce lagiliı p ralau 

vardır Tbeıe are vardttJar 
Yar a:ııdu? Are there var mıdırlar 
çok M uy (meni) çok 

bow many kaç,nekadat 
kadar aı many aı kadar 

not ıo maay aı lrad•r yok 
how badly ne kadar feaa 

Hndal 

Mersinde lnf az edi
len ölOm Cezası 

Mcaıin - M.hmadiye ma· 
balleıioden Parlantayı para• 

11na tamaan 61dOren Osmaa 
oilu Ahmet Ciog"özOa aınm 

cezuuııa taıtilıi dolayııile 

din bli"üm infaı edilmittir. 

--o--
, işçilere yemek 

--- o --

lataDbal - Slmerbak fab· 
rikaları ie~ilerine meccani 
yemek ., .. ralmeıiae Bu11a 

Meriooı f•brikaııada h•ılan• 
mııttr. B•nlıaaın iıbabul 
f •brikalau itçileı İoe de ııcak 

yemek verilmui kararı 7a· 
kıada tatbik edilecektir. 

•• • 
encumenın· 

~l'••eda Gıt inamı idarel buıuıi1• biaHı olarak 
'd'~e alt kısmı da kir•ya Yeriluek falİDO olarak 

,
1 s'' biaaaıo tanzim olunan 625 lira 47 kuruıtuk 

'~i~ lnucibhıce tamiri yapılmak üzere 2/10/941 tar i· 
~ '' e11 15 ıila middetle ekıiitmeye kooaalmatlur. 

l ~lllfre •it k~fİfaameyİ &Örmek Ye ferekH t•mİr 
,,,~'•nmek iıtıyealerin heı g&n muh&1ebet buıa· 

l ''ti Yaridat kalemine Ye eksiltmeye frİrmek 
'de ilaale t.,ibi olan 16/10/941 t .. ibiae mihad.f 

, ·~~ ıaat 11 de 1Bıde 7.S dt poıito makbuıları 
•lıyet daimi encllmeniao m&racaatları ilin 
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b~ i..\ R 1 N Yf NI SiNEMA ı 
:~qAMRA Mevıimin 2 ioci ı 

l ~ Türkçe Harikatı ı 
~l E l\! A S 1 Fılmiai göaterecetir. ı 

P4EYEN KADIN Rei: ~rast : 
~~•,t Lub11th 1 
,"\l~ ~ Garl>o Ayrıca: Matbu.t U.M.Memleket jarnalaJ 

\.l S '< MATtNEDE UCUZ Fl~T ı 
7 9da Cuınarteıf • Pı1ıı r •••t 11 de bııler ı 

• 
amır 

Ankara (a .• ) - V kaflar 
umum müdürii F bri Kip~ 
bir mubarririmiıe beya tt 
bu1uoar k harbin y r ttığı 

güçlüklere ve m lz•me yo • 
ıulluğuo r ğmen umum mü· 
dürlük ç.ah,mal rının prog· 
ram uygun bir ş kilde in· 
kitaf elt ğioi, bilh ı • t rih 
ve gllz l ı o tlar b kımın· 
dan büyük öaemli ol o bi
de! rio tamir v termimi 
Gzerinde durulduğunu, bir 
tmfbn geçen yİllard~b t· 
ianmı ol nt-mir"' itlerinin 
·hm mla~ıö"a çalı,ırkeo,r 
diğer t rafta.; y niden b za 
büyük-· c mileria tamirioe 
bııl•omıt bulunduğunu ıöy· 

lemiı ve demiştir i: 
- Buıüo üzerinde çalış· 

tıi•mız e..erl"r arasında b ş• 
t• lıt obulda Süleym niye 
8cyazit c mileri olduğu bal· 1 

d Kadırgada ve Aupk pı
d; Sokutlu, U ,küdard• Şem
ıi p•f•· Ecoıoô üode Yeni 
cami, Bur ada Mur t Hüda· 
vendiı '• Oı 11kte Uıu C.:-r 
mi, Kaccdıode Pertf"vpıp, 

Konya Erei:iıiode U u ca
mi ve Aodül dit p•ş ca· 
mireri ve dab bir çok ca· 
aıiler vardı,. Bu yıl tamir
leri bitaıiy a camilerin il -
ride l ydlarda tam mlanma• 
ııa• çılıfılacakhr. 

Valul/arrmı~a Jair 
/\'eıriyat .. 
V ••ufJar umum müdürlOiü 

ba itlerde başka vakıft • 
rımıııa yOluek değerini ve 

&oeınlnl gençlerimize ve 
dlioyaya tanıtmak için de
vamlı neıriyatta bulunmakta 
ve bu ı•h•d•ki çahımaları 
da aiin aeçtikçe reniılemek
tedir. 

Gt>çen yıll&rdaki neıriyata 
ili•eten Ttırk a&z 1 •••at
l•r çerçiveıl için 1er alan 
bir eserle lzmir fuara mOoa· 
sebetiyle evk-.flarımıza ait 
bir broıOr •~ıredilmittlr. 
Ôo0m6ıdeld ayluda eski 
yaııları okuma auabtarı ki· 
tabı •e 2 Dumarah Vakıf Jar 
derıiıi aeır'edilecektir. 

---o---
Sugu gaz dlue satmış ••• 

lkiçeşmcJik caddesinde ı 8 
yatında lsmail oğlu Masta· 
fanın ıu dolu bir gıı terıe· 
kesini içinde gaz var diye· 
rek Ali oğlu Hüıeyine 550 
kurut mukabilinde sattığı za· 
bıtaya tikiyet edilmlttir. 

Maınua haklund muıme· 
le yapılmaktadır. 

- --
Yeni bir re or 

V .şingtoo (c. ) - Tayy • 
reci kaym kam Herb rt, M -
nillad o Am ri )' dö er· 
ken yeni bir rekor t iı t
miı, 13.45 sa tta 5500 kilo· 
metre uçmuıtur. 

n 
l 

, Bir genç kız uaı 
i ilaç uozonden il 

M -Geçen yıld kine 
n z ran mi ·t rı dörtte üç 
ni betinde daha r, fak t 
v fı itıb rile çok yü s k 
ola ç kirdekaiz üzilmlerimi
ziu h p i de sergilerden al
dmlmıştar. 

Havai rın müıait olmaıı 
bas bile üzümler, ncfas ti İu 

tam ile mubıf etm k 
tile urutulmuttur. 

Dığer t r ft n il · ız 
p mu mıh ulü top1ınm ta· 
dır. 

Tütüa1er baly edil e te· 
dir. 

Zeytin ve p l mut m hı • 
16 ço müşait görüam ktedir. 
f;akat henüz toplıom zam • 

ı rclmemiştir. 

-· ••-Ow--.-

ngını 
Düa Kem.alp ş k zaııaıa 

Cumalı öyü ile Beyındırıo 
Kavak al ı öyii ar ı::ıa

daki ra~ide büyük bir y n· 
gın çı mış, gcnişlemes ne 
meydan vcrilm den a6nd0-
rülmüşt Dr. 

Y 11 pıl1ın tct ik t ıo und 
60 hektarhk arıızide 520 
ç m ğaçı ile 1950 nt 1 
meş i ya dığı a l ıl
mışhr. 

Çoban Mustafa oğlu Mua-~ 

t f • hakkı da yaJJgıoa sebep 
olduğa iddiasiyle ka uni 
muamele yapılmaktadır. 

§ Berg m nıa Kozak na
hiyesinin Göbeller köyü 
civarandaki ormandan bir 
yaozın çıkmııtır. Y a11gıa 
yirmi i 1 Hat deqam ettik· 
te• 1Gbra ıöodürülmli tOr. 
3f O d6oim 11bipli araıide 

550 f11tak çamı yanmııtar. 

--o--
Hırsızlık 

lkiçesmelik Memleket baa
tarıeıiode lbrabim oğlu b ı· 
taııede hademe O han, yni 
baıbnede t bademe Oıman 
oğlu Eminin oda kapısındaki 
kilidini kararak pıntalouun11 
çaldıiıadan yakalaamııtır. ,---o---

Hakaret 
Keçeciler Kuıu(Jğlo ç r· 

ıı ıada Mitat oğlu müte h· 
bit Ali Raı , bil sebep 
Mehmet Ali oğlu 324 do· 
ğumlu maı if tor•c Muıhfa· 
ya hakaret cttiğiud n ya 
lanmıthr. 

--
1 t nbul - Meırutiyet ca 

desinde S ntral ıpartamam 
otur n Ali adında bfrlıial 
15 yaşındaki kııı Meli 
evvcik! ıün kinin almak -.rıl!IYI 
t ı en yaolışhkl bııka 
il ç almıı v bu y6ıden B 
yoğlu b staaeslne kaldınl 
mı br. 

Bir müdd t oara hatta• 
d öldüğ oden hidiıe• 
müddeiumumilik haherd 
edilmiotir. 

bir 
işleri 

Şehir meclisinin dene to 
lanhlarıaa 3 ikinciteırlacle 
b tediye ı tonunda bıılaaa 
c ktır. Bu ıuretle t•lllr 
me cliıl ıon devre topla•tl
ların• ırirmiı oracak •• 942 
neıinde yeni ıeçimler J•• 

pılcolilıl icap edecektir. 
Ş .. bir mecliıioe ~akcllm 

edilm k üzere belediye rı,.. 
ı tioce bir faaliyet rapon 
baıırlanmaktadır. Vakabalaa 
faaliyeti hakkında 111 mall• 
mat lı mııtır: 

lzmirdc 905 metre marala· 
hah bataklık kuratalm .. • 
tur. 545 k myoa, 6270 ara• 
ba ve . 9756 merkep ylkl 1 
çöp evlerden kaldınlank 
yakılmııbr. Şehirde 427 ıer
ı ri köp k ve 330 ıerHrl 
kedi itlif edilmlf, sıhhate 
111ih olmayan mllblm mik· 
tarda yiyecek maddeleri 
imha olunmaıtar. _ .. -
Fırıncılar zam 

zam istiyor 
lstanbul - Fınn amelelİ· 

ala ncretlerl aıthjıadaa fı
rıncılar ekmeie daha OD pa• 
ra um iatemiıtir. 

ismet Paşa Bulıarıadı 
Çankaya Aile 

Bahçesinde 
Kanuni Fethi idarul•cl• 

Cünbü Ali, Keman Rafet 
e kıymetli haneadelerimla· 

den Bayan Sabahat, Gbl· 
de ve Hüıniyeden mlrekkep 

1 z ve okuyucu ıan•atklrlar 
bu nezih ve temiz Aile bah
ç sinde icrayı ahenre baı· 
lamışl rdır. 

K hve, çay on karat, bl-
ra d otuz uruıtar. 12-8 



Ş e b i r H a b_e_,_._~---=== 

Sıtma ve 
Tohumluk. 

Bunlar mt'mlt'kctioıiıin Ud 
m&bim ihtiyacıdır. Vııiyeti

miıin muhtelıf knal•nnd• 
tetkikleade bulu11 an ve hal· 
lun dertlf':rini dinliytn meb 
uılarunıı memlelutan en bG· 
y&k ihtiyaçları ııtma müca· 
delnl •e tohumluk tevzii 
olduiullu tebarOı ettirmiıler· 
dir. 
Mebuıluımıı 11tm• mtica 

dtleıinia duam etmeaitıe 

ve köylüye paraaıa ki1>İD •• 
rildiiı belde ııtm•ıııa dtHm 
ettiii ıörlilmüıtür. 

Tohumluk ile bizzat vali 
Fuad Tukıahn m• fiU oldu· 
;unu, 70 ton tohumluk bııi 
day yifiyd •mriae •e•İJdİ· 
iiai ve da ha 20 tonu11 da 
emri beklendığiai müı•h"de 
etmiılerdir. 

o 

Kemalpaşada 
ihtikar 

Kemalpaı• lıa&Hında ma· 
Difatura ticaretiyle iıtiı•I 
eden 8. Hılmi Uıaa metrui 
45 kuruı olan baımayı 125 
karnı• ıattıiı iddiHiyle miUI 
korunma kanunu bil.ilimle 
riae 16ıe adliyeye verilmiı· 
tir. __ .. __ 
Iran konsol o-

su gitti 
l&mirde birkaç ıenedea• 

beri kendini pek çok aevdi· 
ren ye Hydıran lıaa konıo• 
loıa bay Hüaeyin Kodı diia 
T abrana iİtmek üzere An
kara ya barekd etmiıtir. 

----o---
Yaralamak 

Kemer Gazi er cadoerin· 
de Fadıl oğlu S.dık Arıf 
kızı umumi k•dınludan Ay 
fe, Mebmd o;ıu 335 do
iumlu Mebmedia arabalan~ 
Da atlayarak bıçalda haıfaf 
auratte yaraladığından yaka
Jaamııtar. 

Askeri merasi
mle def o edildi 

Ankara (a.a) - lçd nıe · 
baıu emekli general Cemal 
Merıinlinia ceoezui buıün 
top arabHına l&onuak •e 
bııta Hncalr, piyade, ı6Y•· 
ri, jandarma lutaları olduju 
halde mezarhğ• ıötüı üıu.nı 
tir. 

Meraıimde Bll)ilk Millet 
Mecliıi reİt.İ, Batvel&il, Ve 
killer, Parti ve Mecliı azHı, 
ıenell&urmay i&do, İ reiıi ve 
m&lkl, aalıı e t rical bulun 
maıtar. 

ı lzmir 
Adliy~sinde 
lımir b•ıdm naruıet • iııne 

bulluk meauotaı U·d•u B. Ah· 
met Orkak byıo • diıruııtir. 
BiıİDCİ ıor1ru bakiuılığı ki 

t ı p •iine cezıu \İ l.iııplerin 

den lbrahım T. hsio, c~ı.aevi 
kitiphjioe Niid cezae 1 i ki 
tıbi Gevdet OKtay, sulh cua 
katipliiiae de adı iy ma bZt:D 

meomuru B. Huan ~ C'baıi 

Oıaael leyin • dilmiıtir. 

---o---
işe başladı 
lz.uit embiyd aOJİıltğıoe 

tayın edilen B. Sı.hm Ak· 
doğan Jataı.buldıD &elmit 
ve yt:Dİ v•:&•fuioe batJ•nııt 
tar. Bu ıuretle lımir ~nıniy~t 
i111irleri kadroıu ikmal dil· 
mıı bulunmaktadır. 

Y akıada kıaım imir lilderi 
Ya:ıifelet i, yeni emniy t imir· 
ini araıında takıim edile· 
cektir. ---Vall Çeşmede tetkikte 

Vah b. Fuat Tulııal Ç· t· 
kaıaaiyıe Uıuol&uyu rıabıyt!· 
ılode iaıe ve mezru•ba ko· 
ruuma itlerini b t1'ik eder' k 
ft brimiıe avdet eylemiıtir. ---C. H. P. Alaçatı 

"" ocagı 
C H. P. Ataçatı nahiyesi 

L6y ocak koaırrui 1 lttri· 
ridevulde baılemıt ve 4 
ı&o ı8rm6tUir. 

Oc•klarıa kouırrleri tam 
bir birlik hi11i ve •• mİaıiyet 
ıçinde devam etmiıtı•. 

Bay Diker Ve
ki 'et edecek 

BaDa ve arazi Vt ı gıtui ht 

kil.i ıtir . z l&on.hyo u · IY•· 
•etiui vıliyet mekamı •'11t1a 
nkileten z., ... t müdüı ü B. 
Ref~t Dıkerin dnubte tt 
mtcıİ muvafık gö ülftlÜ•lÜr. 

8. Refık Jnce 
geldi 

Manfı• ıaylavı 8 Re fık 
loce ManİHdan dün t• bri· 
mııe ıelmittir. bugün Ôde· 
mi,e rıdeceUır. 

B•y R~fik ince ÔJemiıte 
bir b.fta lıaloıkt ıı aoora 
•lo.. irı d60t cek 11r. 

Bıçak taşımak 
lorabim oğlu O b.u ın üze· 

tİDde bir bıçak bulu. aralc 
ahomııtar. 

§ Gaıiler caddct indf' Ru· 
ft:D <ıjlu n,.~a;t V • lımaıt 

Oiha 310 doiuınlu C milin 
liıerleriDde baru bıç k bu 
Juoar•k alıomııtır. 

• HA 
a r bizim Askeı i vaziy~t s.vgctıara~ 

iç· di-
yor ar? 
- -.. -- _...._.. 

Bt:ı lıu ( a.a ) - O." N 8. 
verıyor: 

A .. şam gaı.etı leri Alman· 
yaoııı i t ~ter v bzyilderle 
ve ayni un :la Bulgariı· 

hnd uku t.btid etmLk 
tcbdıdı ıle Türk.iy~ye t ar· 
1 uı dm ek ü~ı re olduiu İn• 
tİbaıoı ver ce m• hıy~tte 
y ... b .. ncı memı~ tlerdt!b ıoa 
iÜDlerde çık rılan bitberln 
karııı.ıoda Tü k-Almen n Ü 

t•bc=duıni ilk aabıf 1 riode 

Dt trcdiyoıl r. 
Berlinu Bör o Ç11ytuıı' 

diyor ki: 
.. Bu müş .. b t d e yalıı ız bit 

tekzıp de iil, ayni z.mand• 
ve bilbuı Almanya ile 
Türl:iye aruu da hü~üm sü
ren I& t'i ltım.d bu•Uıtuoda 

bir hz•bur nı1ıbıyetınd~dir. 

Duruma b·~ ıh• a•, bu Üfa · 

b c: de Türkİ) t' yİ lı giltr.ı ey" 
l.öldik ya pmak İcbarıudatlİ 

bütüa t ebbüılcrio tiddt tlo 
, .. ddi demektır. 

Göıü ol•D be keı g&•ür 
ki, logiltU<-j bu2üokü h•r bi 
daha bazırlad ığı ıamaDl.,da 

her çareye baş vurarak asıl 
Tükiyeyi t• c .vuz cepbc:aioe 
ıolcmağ'a çu lıfnııthr 

Tüuıiyeoıa cogr .. fi mevkii 

dol•yıaıle iş~ g.l t:tl il• buıu· J 

ıi duı uaıu A..ıllara taı.u11miıe 

mildriktir. l 
logiliz tal • pleriııe mutava

atıo cıoğur•C•ğ• tehııktlcr 

anıaıllmı ı ve h · • bın lldıde 
iCDlflem~aiuı c:ıdc etm. ğe 

Ç•hfaD lıı gılızlerlD P'"j.ıc
ıindeo Türk ııy. ıtlıni a.yır· 

ouya gayrt:t ~cıumıttir 
bu aıaoa, Ahuarıya ile 

Tür ktye aı llll &ı dalsı ıuıaPe\Iİ 

duıtluk bır here cı. b. ycoa
dc:D tcyıd c:dılOJİŞ olmaaaoa 
oğmt:D Loocıra t1ıhıık ma• 
nevıahaıılc n.ıüd. beıc.deu ~•&• 

ıeçwıştır. 

Tbık· Almab Debi raıyoı.u 
Berıınıe Aok ra ar.au~d• 

mc"but aıUı.ı•S t. betl~ra bir 
keıe d.ba bc:lııtlllekto ve 
Tü ı. iy ye lrao v~ l ı alua 
a .. İDetaue b ı. z r bu 1ııllıbet 

b . zıdaw k ı l• yeo fc:utçı 

la11n b ıı nıy• t e iuı de aynı 
ZiWeDda ycıı littm klt:du. ,, --=--

"" . 
Suriy 
Jsti a 

• 
ın 

K. hı e ( .ı) - Suriyt hı 
rıciye n ura Surıye istı li· 
lııı ı n ılk ol ıals 1 1r taıa· 

fı'"'dro t.ıvıumasınd n dol yı 

bır t. ş t ür le ufa ~Ö ..: dct· 

miıtır. 

_.ACZE tmW 

-Baıtoralı lınci aahilede-
4 - ~ıy.-f ıim.l do;uıu, 

\(ouk. 

5 - Poıta 9•, Har kof, D..ın. 
Ş ı a da bı ıha11a Ş•rk 

et- pbe inde kat'i mahiyetı 

b iı. ol o hidiae Almanların 
büyük taarruzu olup buoua 
ııeltceJeri ise aucak reıecek 
g alerde belli olacaktır. 

(Tasviri Efkar)!~ "X~· 
m a t 11uzu vts iki aıkeri 
ı dia. ba~lıia altındaki ya 
zasındııı em\;kli g neral Aıi 
ID 110 S Jbiı diyor ki: 

.. L~ni11spad ve Odeıı m11· 
bu ra wubuebelcıİlldtta bat· 
ka Alnıa olarıu Kınm ve Har· 
kof tar•fonıoa da bucucn 
ederek o c eph elerd'"D baıı 
muvaff .. luyede,. elde ettik
leriue şüpbe yoktur. O ier 
hraftan Bu:iıyeoı ordularıoın 
St.h o ş b i i . till•mdiae 
mukabil bar taarruzcıa bulu· 
narak Kı • ıına ıeldırao Al· 
manian yan iao vurmıy• ça• 
Jıf t ığı i d cıia olunuyor. 

ı , iı ıiz g · neralt~riuin bu 
husustaki nı iltalealarıoın pek 
ciddi bir t y olmadıtı •ti· 
kir dar. --·----
ıtaıuanıara Göre 

-8 ıtarafı 1 nci ıabifede 

buekitın yuiden bı1tama11 

ıamaoı ile bir araya clüttll· 
ğüoü gören Hitler bu lt"fcr 

bütüıı kaynaklarını birdea 
ku.lanmaktadır. 

Muharebe tiddetle devam 
ediyor ve timdi ıon baddiae 
varmiş bnluı uyor. 

Z •Dntdildiiiae ı&re Al 
maolar bu mub.,ebede f~rn
diye kadarldı dc:n çok d•ha 

f • zl• olarak bütiio k•yaak· 
laraoı ortaya atmışlardır. 

Gıride yıpılan hücumdan 
ıonra ycnid .. a h t'- ilitlandı
rılmıf buluoan ve hıya yo-

liyle bar~lcit •~ h•ıina nalı· 
ledilen p ıra, ütçü kıtalar Kıf· 

kuye.ya katşı bir hareket 
ü aü olarak ı. ullaoılmak ftze· 

:ıula ıyo•l.r 

y t-Dİ gö o, o, .. r6·to Hitler 
bu Rus • •feri içıo tı6t6n ye• 

ock kuvv~ ti rioc bat var· 
muştur. 

Kı.. t'i a t yeklaııyor. Kı· 
ııl oı dul uo atlablar ı, tabiye· 

bi ve Ruı oıiılt"tioin •ıml 

şım ıJ kıştan c~vel büy&k bir 

• • ıt1/Iİ' j 
Baıtarafı 1 ıncı c•' 
l•a auaUere ı6ı.cD fd j 
vermiıtir: I ,~ C\ 

" - Bu bir h•t • yr 
b. ••f ıl 

Eğer Alma11lar 1' f' 
bıu İoHaı daha 6ll~, 
derebilir veya ıaııd" ~ 
terlerae muvaff ıak 

Jardar. ?i 
Hıtler cama ı&ol 

rusua bızırlanm•kt•., _, 

nu bildumııti. 8 11• ~ 
k.- z et pbesiode 1.:.,. 
ııılılardt. tlıtl•ri• .~ l 
dirmesiae ve iıtikbl ,...., 

· · Alm11aları• DUO IÇID t~ JI 
kak tiıidelli ı•Y'e ,,,,. 
ed celdeıiae acb&Pı -""" 

f •• il"'". 
Yada Oçler kon r:r• ff 
ratle vardıiı mu•• ,.,,. 
biıbaata Almaoy•d;.;.-
yilk bir tesir u1•• 
mHıdır. 1~ Oıtaya çıka• ••• 
m•D balkı iJk def• ı 'I. 
barbia. ilioıadaD ~:,,.s 
aıliı - Amerill•D ·,I 
• d ·ycll kanun mevcu 1 

mııtır ., .--" 

ıımanıa;a ~ 
- Bathraf& 1 iocl ~ 
yollar iyle demirJ~;..,., 
ıarlar kaydedil•• u-" 
trenler tahrip ed t1t• 
haaua utratıla1•I 

Diia ıece it••• ı,•-""••
rimi& Moıkov• •• ·~ 
da aıkea I ehell~ı 
teıiıata bllculll ~' ; 

CENUP CEP 0-
. ( ) _, -···-

Ber lın, •·• .,ar 
a jao11na ı& re ı,.ıılf 
ıanii Sarll c .. p b' 
kıımıodald iP: 
bir Alman ıırb 1-~ ·.ı Sovyet tllmeDI ıtl' 
Ye 3500 ••İr aJııOI 

MERKEZDE: ,.111,ı 
D N 8. • j•"" ,, 

diğiae g6re. Şa~ld''~ 
merk•zde bar ·tıf:. 

b. foC1 
duıu 2 - 3 ır ,t 

80 So'1 11ada 1 . . ~ 
tab·ip etmıtt•'~oc" 
SÜVEYŞE "' 
Bcrlia, ( •.•. ) 1.,ı• t baı&cuman~•01t,,ff ~ 
Düo gece S 1ıtt'· 

da bava bftcUcO bft.; 
ce ılode b&y&lı Jı""" ~ 

· · b oıb•I•' L; remıaı o r .,. 
ratılmıttır. s-1 

Hatag mosta~ ,, 
tohumlu~ , 

( •.• ) i ,. 
Aota11.y• b•ill'' t • . o t,, so' 

vıliyetı m • 3ıoO t.'' ıçio ayrıl•~roi•• 
ıuıc vılavr.tı 

HALlll "!,-:. 
muv .. ff,.k iyet k ıaıımak ib· 
tiyacında olıo Hitler için 1 
büyük bir ıür priz lt tkil et- 1 

mittir.,, :.----~ 
Muıc,.f t 

( Saadet ) k ltealnd n hS'.'u:.. Çoralılıapa Pollı 
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