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~VE AÇIK 

Cephelerde 
ltlln, Kan, Kan 

---.. --
l)nn de bir.ı itaret et· 

, tiğlmiı gibi Alman kuv· 
f •titri vıkit sıeçirmedea, 
J ''•at kaybetmeden, dOşman· 
~tıraırı Sovyet Rusyaya yar· 
, raı ı vketmelerine meydln 
r~'GJeden aıkeri hareketle· 
,_ili, en mllthiş bOcum ve 
"il 'L b Y•ıderiai arttırmak mec-
QriyeUndedirler. 
lierlceı nederse desin, te· 

~:lılıaaf eden, mOzminl•ıen 
d bQlblar tabiatiyle gevıer, 

0~ • doğruıu, bir bncum 7'" mahiyetini kaybeder. 
1 fhı Almanlanrın yaptık-
b~ı bildirilen •oa miltbit 

t tQ11ılerle, cepheye yeniden 
•te 

041 ve bOyük kuvvetler 
d' bettikleri haber vereme· 
: radyo aeıriyıta bu iddl-

111 teyid etae gerektir. 
, ~llllan.kuvvetleri bugüokil 
~it ve ıeraitin deği1me1i 
~ 1•ıile Napolyon orduları 
~~r luıtaa korkm ıalar 
' 

1
11 uıaa müddet devam 

ta •ılaıi biç bir zaman boı 
.__''lll•ıler. Çnnktı baıı dBı· 
~laruun kavlivattan fili· 
' ltçtikleriai biızat Al· 
"tr ı,, da ılSrmekte ve tak-

•tııaektedirler. 
L O ll•lde Alman kuvvetleri 
~,, 

~--_, babasına olursa olıun, 
'o 1• •derini bir in evvel 
-:: •rdirm~k için kan dök· 
-. tı11, kan döktllrmekten 
ı..'~' kadar çekinmiyecek
~lli lr. Banan için daha kim 
ı_,; D.e kadar ıamaa cephe· 
,.__' ı111a11 kanı ıeller a-ibi 

•ltta devam edecektir. 

" '1""""::ılo:~k!!!!!!!!!!o~v!!!!!!!!!a~ko~n~-

feransı ve 
Berlin 
- o--

"' 
8

•rlia, (•.a) - Moıkova
)'-tapJaaacak olan komiı· 
t,~ 4- Amerika'yı temıil edef,, alan Hariman bu kon
~:••ı1a acele toplanmHını 
~ lllelcte ve bu ıuretle Al· 

~- cl&ıaaaabiını abaçık iı· 
'•tı •t11ıe1&tedlr. Harima'ın 
>,~ 1ttt •kalkacak otobllıil 
t,

1 
'1•ınak için ıarf edile11 

I 'ttlere benzemekttdir. 

'•t~tlliı iıtib11lat nıını Bi · 
tlU. '0ac'ta bir baftahk la
'''t la-rp iıtib11latainn rLe· 
~,d ••d, Odeaa ve Kiyef 

Sİı~'••ıında kullanılacağını 
"' 1. ı iıçileriae bir mesaj 
'~ldlr11ıi1tir. Lord Biver· 
~" b11 malıemeyl, Od .. a 

"'' ,.._ '• Ltniasrıda aaııl 
'•t•il•I ılylemımiıtir. 

1 MILLİI ŞEF 
ANKARADA 

--o--
Ankafa (a.a) - Reiıicilm· 

bur lımetlnönü şehrimize av· 
det etmiştir. G ıiçiftliği is
taıyonanda Baıvekil, Ank -
ra garında da Büynk Millet 
Mecliıi reisi, l.ienet· kurmay 
başkanı, Vekiller, Parti ida
re heyeti, Vali ve karoizon 
kumandanı ve emniyet mü
dürü tar fından karşılanmış 
lardır. 

- -o--
Kahire tekr r 
bombalandı 

--o---
Kahire (•.•) - Mısır da

hiliye nez reli tarafmdan 

neıredilen bir t bliğde mib· 
ver t•yyarelarinin 15 Eylill 
gecesi Kahire civarını bom· 
bardıma ettiklerini 39 ölü, 
93 yarala tesbit edildiğini ve 
buıuıi binalara eh mmiyetli 
b11ar oimadıiı kaydodilmek· 
tedir. __ .. __ 

Çekos ovakya
da • esrarengız 

vakalar 
Kuduateki Ç~keslovak 

m1thfiİJeriode beyan olundui· 

ona g6re ıon gilnlerde Çe 
koılovakya'da 11 eararengiz 

vak'aıı kayd edilmiştir. Bu 
kazalardan biri.inde er ve 
ıubay olmak üzere 250 Al· 
man aıkeri ölmüştür. __ .. __ 

fngiliz ve Rus
lar Tahran 

Üzerinde 
yürüyorlar 

Londra ( a. a ) - Verilen 
malömata göre, Iaıiliz ve 
Raı orduları müıavi kuvvet· 

!erle Tahran Ozeriae yürü 
mektedirJer. Loadra reımi 

mahfillerinde beyan olunda
funa a6re bu bidiae Şebin· 

ıabın tahttan ferafatı ile 
hiç bir alikaıı yoktur. 

- ~, O.ldb 
1 

GI. Dogel Lond
raya döndü 

-.--=--
Londra (a.a)- Yakını rk 

meıeleleriie meşgal olm k 
üzere baş ydanberi Suriye 
ve lr kta buluna ve yakın 
şarkta seyahat eden Gene· 
r l Degol bugün Londraya 
gelmiıtit . 

Vaıington (a.a) - Ame· 
rikan fHoıu dü11 akşamdan 
beri ateşe h zardır. Bu filo 
lagiltereye yapılacak nakli· 
yatı him yeye memurdur. 
Nakliyatı yapıcık olan 125 
gemi arasında nakliye va• 
puruna t bvil edilmiş üç te 
eski zırhlı vardır. 

--.:.--
lngiliz T y~ 
yarelerinın 

Alman yadaki 
Bombardımanları 

--o'--
Berlin, (a .. ) - D. N. B . 

j ınıı bildiriyor:I 
15-16 Eyliil g ceai lagiliz 

bava kuvv ti ri garbi Al
manya iizerinde uçarak bir 
çok yangın ve infUik bom· 
bıları atmııludır. Halkla 
mea (ia bir çok m&hallelere 
ablan bomb l rd o bir çok 
ölü ve yarala vardır. 

o 

Paranı Ruz-
velte mesajı 

---o .... --
Roma, {a.a.) - Ruzveltin 

şahti müme11i1i düa papa 
tarafından kabul edilmittir. 

Mülikat sonunda Papa Ruz 
velte verilmek üzere .. Bay 
Taylora bir me11j tevdi et• 
miştir .. 

---o--
Papanın Ruz
velte mesajı , 

--o--
Roma ( a.a. ) - Amerika 

cllmbur reisi Bay Ruzveltin 

miimessili Papa tartfıadan· --o--- kabul edilmiştir. Pıpı R;;-

Amerİka harbe verilmek nzere Milmc11ile 
• v bir mesaj tevdi etmişti;:--

gırmege mec· ı 
Mübarek 
Ramazan 

: 
ı 
ı 
ı 

bur kalacak f 
V aıiagton (a. a) - Bahri· 

ye 1ıe1areti müateıarı dün 
bir toplantı eına11nda yaptı
ğı beyanatta demiıtir ki: 

11Soa ıDnlerdeki bldiHl•r 
ıGateriyor ki Amerika lıarbe 
ılrm•i• mecbur kalacıkbr" 

: 
ı Mtibarek ramazanın İp· S 
ı tid111 6nümüzdeki Sala srü ı 
ı nBne rallhyacağını btiyfik ı 
ı milletimiıe bildiririm. ı 
ı 1.ımlr MBftlıl ı 
ı R. Çelebi otlu ı 

Y_!NI IRAN KRALI ŞAHPUR MUHAMMET HAZRET 
MUHTEREM REFlKALARILE BIRUKTE 

ıranda nelor oıuuor 
-- --

Şahi şah taht
t n indı - - -------~.._ 

Yerine oğl 
&geçt• 

bGU T hr o ( . )-Bugün Tab
r n r dyoıunun bildirdiğine 
gör lran Ş hic hı Riı 
Han p, hl vi büyfik oğlu 
Şıbpur Muh mmet Riz le· 
hine tabbndan feragat t
miı ve bu f ragatinden mll· 
li mcclısi hab rdar-etmiştir. 

- Londr (a.a) '- logilizlere 
ve logiltcreye ço muti ol· 
m kla itham dilen lraa 
hükümeti aleyhine lr nd 
isyan çıktığına dair ol r k 
her halde Alman prop ğ n· 
dası tarafından yayılan ha
ber Londra mahfillerind hiç 
bir uretle teyit edilmemek· 
tedir. 

Tahran (a.a)-Pariı sja sı 
bildiriyor : Pır limen tonun 
14 eyini toplantısında• me· 
bu fardan biri hanedana ait 
elmaslar hakkında bir iıti· 
z bta bulunmuştur. Maliye 

'"veıirC ıu cevabı vermiştir. 
__,_ B hiı meuzuu elmd"İii 
ay;f h ld;;-:ın-übürlü- olarak 
-Deva;;;-4 üncü •alailede-

• g ze esıne 
• vo e 

Rom , (a. ) - "Gior 
d'itai ,, bugfin yızdıiı 
yazıda, Lenlagr d müdaf 
hakkı J şöyl dem kte 

Sovyet kumandaları 
devlet d mları L ninır 
vaziy ti ile sıkı bir ıur 
lak d rdırlar, bugün Al 
lar lı ışıl randa rnüıtah1-

bir şehirle kaışılaşmakta 
ona höıe haraket etme• 
dirler. Sovyet kumandaa 
şehir balkrnı bile •ilihla 
m ki Leniogradı fena 
bir akibete duç r edece 
dir. 

Vaşington (~a)- Ba 
nezareti tarafından neır 
len bir tebliğde sipariı 
len 6 zırhlıdan ikiıinia b 
sonuca doğru B rvise ~ 
ceği ve bununla halen i 
viste bulunan 35bia to 
:zırhlı adedinin 17ye 
olduğu kaydedilmcktadi 

Ayrıca 1940 seneıi içıilfrPıoıtı 

732,416,278dolarbk kıym 
23,,.muh reb gemisi ıip 
bitirilmek üyeredir. 

Alman motorlu kuvvetlerinin zadtettikleri razid elı ..... ~m·.uı 
çtrdikleri bliyDk hububat tarl larınd , kazdıkl rı siper 
öllacıyo kadar veya ele geçinceye kadar çarpııın 1 

So•y•t ııkırleri 



-. .. .· 
• • f 

. . .. - . 1 'OKUYUCU. METUPLARI .' 
Kahramanl~r. Kahramanı ..... 1 

• 

SOBUT Ay) - Halkın LSasl ·gazetesi · 
-!-

Sobatayın bütün d6ıiince· 
lerl Ye buylın Cengizh•n• 
IMuerdi. O, daim• uya· 
aık durur: "lıtirabat ıulb 
zamanındadır. Ben her 
dıklka ıeferber halin· 

de1im." Derdi 

Sobatay o gilndıea itiba
na kındiaiae •erilen ödevi 
••İauedl, içten çahımıya 
•tladı. Cenıizle daima mft· 
p•ere eder, reyini alar, : iıe 
lro111larda. Cenılzin askeri 
lflerlnde ve tabiyelerinde çok 
llabet balarda, hemen be
••• baıan fikirleri ayni çı
lruda. Baaun için Sobutay 
Ceaıtıe, Cenıiı de Sobu
taya çok merbut idiler. Cid
•• laalkıaın bir barikııı 
d..U...eie llyik olan Cen· 
pzha kararları ve düı&ace
lerl Sobatıyı hayran hıra· 
larda. 

Sobutay, her dalıil.ıa Cen· 
pi• d&ıBp kalktığı için bü
tla dltlnceleri ve huyları 
lalrblriae l»enıerdi. Cengiz 
bclıaa biç iltifat etmemiı 
•• onların parmağını biç bir 
it• karıımamııtı, Sobutay da 
lrle hueket ederdi. Harp 
umaalaraada Sobutay ak· 
.. mlan ıoyaamadan ve aya
taaclakl çizmeleri çikarma
... ratardı. 

Keadlaine lıtirahat etmui 
taYaiye edlldiii ıamın: 

11btirabat ancak ıulb ıa· 
maaıaa mahımtur. Ben dai· 
.. •• ber dakika ıcferber 
Wacle kalmazaam rahat ........... 

Diye ce•ap •erirdi. Uyur• 
kea dalma baıı ve ayığı 
Maada lkı a&b tçi bekletir
di. U1k11 halinde iken fev
kallde bir hareket ohırıa 
...... kendlılni acele kal· 
darmalarıaı tenbih ederdi. 

Sobatay, maiyetindeki bli· 
ti• ıabaylara da ba talim•· 
ta •ermiıti: 

.. Harpte ayak üzerinde ve 
Mllrol •aılyetinde uyumak 
ıerelltir. Kendinizi öyle ahı
tuıa. Uyku seuemliği olmaz, 
dalma •• her iıte ıakin ve 
.... 1z olan, it inHaları böy· 
leluldir. Kuru ve mana11z 
slrlltl ve 1aygaradan bir 
utlce ahamamı,tır.,, 

Sohatay on tene içinde 
bltlln civar hükümetlerle 
mlcıdele elti, Ceogiıo 
k1rp duracak hiç bir 

klç&k hükumet 
kılmamııtı 

Temaçia icraatına önce 
char Derebeyliklerladen baı· 
lamı1t onlara bazen majlfıp 
olar, '-ıea ıalip ıelirdi. Bu 
.... ıde 6ae ı&rdüğiı hep Sa· 
Waydı. Sabutayla birlikte 
phfmaları ıayesinde on ıe· 
•• ı,ıade kendiıine l<arıı du· 
racak bir k&çilk hik iımet 
kalmamıttı. 

Sabatay, laepıini bir bay-
•k albada topladı •• Cen· 

Yazan! H. O. T. 

ılz hanın huzuruna çıkıp : 
"Bütan komıa beylerini 

ıana tıııyordum, timdi buy· 
ruf un nereye yilce Hakan?" 

Dediii Temuçla ıon d -
rece ıeviamıı ve Sobutayı 
alnından öptlikten sonra 
oaa: 

- Şimdi de ıeni evere
lim sevgili ve •adak arka· 
dııım, düğün haıırlığı gö · 
rülıün." 

Diye emir •ermiıti. Sobu· 
tay bu emre baı eğdi ve 
tu cevabı verdi: 

- Hakan ne iıteu o 
olur.,, 

Bir ay kadar hazırlık ya• 
pıldı. Sobutaya yakışır bir 
kız bulundu. Dört bucaktan 
konuklar çağuıldı. On beş 
gün ıDren bir dOğün yapıl· 
dı. Bütün civar nlkeleriD 
krallara, büylik komut alan 
davet edildi. Bir çok eğlen· 
celer tertip edildi. 

-Sonu uar-

Bir demıruoıu kesildi 
Zaörep postanesine 

bomba atıldı 
Londra ( a.a ) - Alınan 

haberlere aöre, Sırp vatan· 
petlerhiİn faaliyeti artmak· 
tadır. Bu c6mleden olar k 
Sarayboınıda ile Sırp hu
dudu ve MustarJa Adriyatik 
araıınd ki demlryolu kesil· 
miı, Z gıep poıtane1inde bir 
bomba p.tlamıı ve binanın 
b yük bır kıımı brrap olmuı 
bir çok kimseler yaralan· 
mıthr. 

Bombayı atanlar bulunma· 
mışhr. 

Bulgar rmdyoıunun verdiii 
diğer bir habere nazaran da 
bııvekil general Nidiaç bir 
nutuk ıöyleni ve lıalk tara· 
fındaa vazife yapıyorum di· 
ye işle~n ciaıy' tlerin d bili 
harbi intaç ettiğini, bu gibi 
tedbirlere m~ydaa verilme· 
meai ilzam geldiğini anlat· 
mıı ve hillfına hareketin 
ölümle cezalandırılacığını 

ilive etmiıtir. 

--o--
Cam silerken 
düşerek öldü 
lıtanbul - Beşiktaıta V •· 
lideçeımeıiade 104 numarah 
evde oturan~Süreyya adında 
bir kadın temizlik yapmak 
makıadiyle evlerinin Gçllncü 
kat caml•tını ıilerken, mü
vazeoeaini k•yberek ıokağa 
dllımiiıtür. 

Bu ıukut neticesinde v6· 
cudiiniln m&teaddid yerlerin· 
den ağır ıurette yaralanan 
Süriyya, bir müddet ıonra 

ölmilıtür. 
Kaza etrafında ubita Ye 

adliye tahkikat yapmakta· 
dır. 1 

uazı ıııerı mo-
• c ~orııone ·- ., · 
• • • • ... ~ - ' f/' ~ -- --

Aşağıd imzalarımız bulu· 
nan bizler iki çeşmelik m•· 
hailesi 742 inci ıokak sakin
leriyiz, han lerimisde Elekt
rik tesisatı bulunmadığından 
tenviratımııı ancak lgauuyu 
ile temin etmeli teyiz. Fakat 
gazında pek t müşkül temin 
edildiği bu zam nda g cele-

ri karanlıkt oturmak mec· 
buriyeti hasıl olmaktadır. 
Ara aıra sok ğımızda mev
cut fakir bir bakk lın temin 
ettiği bir ten ke 8' z ıuyaa· 
dariı ancak yüzer ııram aibi 
pek cüz'i mikd r nasip ol· 
maktadır ki bazan bununda 
kal balıktan temini milmkiln 
olam maktadır. T nviretımı· 
zın temini anc k gaz suyuna 
bağlı buluııan bizler, b zan 
filit ve h zanda karpit ve 
zeytiny ğı gibi •g erek mali 
ve g r kse ııhbi noktai o · 
zardan pek zararlı ol n bu 
maddcl rin kör ziy ıından 
istif ad eye çahıma tayız. 

Diğer semt b kk il rını 
tevziı sn 11nda şehit olduğ
umuz iz:dib m v gilçlilkler 

dolayısiyle gazın bural rd n 
da t emini imkinıız bir h l· 
dedir. 

N tice itibariyl ric mıı; 
Elektrik ol n b nelerede tev· 
zi edildiğini iatihb r ettiği· 

miz gazsoyunuo nıüı.h ıar n 
daha mübrem ibtiy cı olan 
bizler gibi t nvirahız vlere 
tevziinin temini ve bu tev· 
zii evvelce mazot t evziinde 

olduğu gibi ilcreti ı t c ğı 
gaz fıyaboa illvc edilmek 

üzere vo kapu kapu dolaş
mak suretiyle bir m murun 

nezareti altınd dığıhlm ıı 
huıuıar.da ait olduğu m k -
mın nazarı dikkatrnı celbet 
mek üzere bu bay ti ihtiy • 

cımızın temini hususunda g • 
zeteniıin d 1 Jet buyurması

nı rica eder hürmetlerimizi 
ıunarız. 

lkiçeşmelik 742 inci ıokek 
4 numarada Sıddıka Coşan 

9 numarada Fahri 
10 numurada Nazif 
6 numarada Emine 

5 numarada Oımın 
8 numarada Ali 

IBA 
IBA tahta karolarını yok eder 
IBA madeni şyayı parlatır 

IBA lekeyi çıkarır. 
Pavyonumuz Iı Bankaıı 

pavyonunun yanında (30) 
numaralı pıvyoadur. Pera
kende de sahı yapılır. 

• r Işık Dr. Fa 
umlr Memleket h •taneıl 

Roatkea mOteba111aı 
RoııtkeD •e ElelnrUı teda•I•• 
11.pıbr . Udııet &a1ler Sokalıı 

lt N 1 L !FON. IHI 

- · . ....... 
r .. 171Yi .....,. __ _ 

iuını llmancl ıarıD ınaııızca, •• il 
tı 

Alman alfab11lala -,1. tt 
Bir çok ıadah Ye aadasıı harfleri Tllrk alfabeıl•; ,sJ ~ 

zediiinden yancağımıı k0ç6k ctlmleleri Alma• ;,..-
yazmığa ve beaıemiyea baıı huıuıiyetlerl burada it 

f . . r ıNcl DERs . "' 

inh tmeie karar .. •erdik. 
Guten morıea meia (1) Herr 
Guten abend 
Gute nacbt (2) 
Geben ıie (3) mir 
Sagen ıie (4) mir 
Was macbe11 Sie? 
Zerrin (S) Sie mir 
Kommen Sie mit mir 
Bitte varten S.e 
Spreben (6) Sie Deutıh? (7) 
leh veratebe etw11 (8) 
Wer siad Sie? 
leh bin ein Fremder 

(1) ei - ay gibi okunur 

GDaaydım bayıın 
Hayırlı akşamlar 
Hayırla geceler 
Bana veriniz 
Baaa ıöyleyiaiz 
Ne yapıror1u111aı 1 
Baaa aösteriaiı , 
Benimle beraber 1 
Ltıtf ea bekloyinlı ,,.1 
Almanca konuır 111 
Biraz anlarım 

Siz kimıiniz ? 
Bir yabancıyım 

(2) cb - boğazdan çakardan (h) gibi okunur. 
(3) ı - z gibi okunur. 
(4ı ie - i gibi okunur. 
(5) z - ç gibi okunur. 
(6) ıp - iP gibi okunur. 
(7) tab - ç gibi okunur. 
(8) v - f gibi ı ı: - tl gibi okunur. 

Ekmeğe 10 para zam Şarkta Sa' 
uapılacak mı? 1 durulll~.J ~ 

lıtaubul - Fırıncılar cemi· Moıkova (a.a)- 1_, 'I 
bir mfidd t evvel, ekek imali Pıe1: Cepheden I' ti" ~ 
masraflllrmın arttıinıdan ba berlere g6re SotJ~b'J:I 
bisJe belediyeye mDracaatta tDn ıark cepheıi __, 
bulunmuı ve ekmek fialarına tiddetli makabli b,ı.ı_-J 

yapmaktadır. GaıetLtf -~ 
10 para zam yapılmasını ta· çetelerinin bOvBk .llJ""~ 
lep etmiıtt. yet aaateulikleriDI 1'; ' 

Belediye ıkhHd mDdilrlB· yorlar .. BiDlerce ,. soff' t 

ğünce yapılan tetkikler neti· kerlnin 61dDiilol ,ı ' 
ce1iude fmncdarın bazı aok· iddia etmektedirl•'·,., fJ ~ 

talarda haklı oldukları teabit LeninK"r•d ve O~•' rJ \ 
edilmiştir. takalarıDda So•f' ofP 

Bu cllmleden olarak ek- detli Almaa blC: ~ 
Hğmen mevıit ıo• ı 

mek imalinde lnıllaaılması Jd• mavaffakiyetler • 
z ruri olan maluukat fiatla

rı~ın hayli yükıeldiği g&riil

müıtür. Ekmek fiatlarına 10 

lerdir. slf't , 
Dınytperde V• dl~~ 
DioyeperİD ıarlı••~ 

kollu Atman t••''' ~ ~~ para ı:am yapılması muhte- ., 
mel görülmektedir: ıuada So9 yet i , ~ ' 

--o---
Yanlış hüvi
yet vermek 
Keçiciler merkezi Hüse· 

yin oğlu Nurittia iheriade 

bıçak bulunduğundan hü•İ· 

yetinin tesaliti ıır11ında yan

lıt hihiyd vermek ıuretile 

zabıtayı iğfal ettiğinden hak· 

!unda kanuni muımele ya· 
pılmışbr. 

----
Tür ki yeden 

suriueue tam vagon 
gidecek 
---o-._._.. 

mabfılleriade ead f Jı'.~ 
dilmektedir. Bu 11' t-•~ 
tila Kiyef mıotak•fl t•"-' 
ye maru:ıdur. DıJt~iJe' t' 
heoöz teeyyllt et 

1
,11_'.I. 

berlere a6re AlıP ..,ıl"/ 
rikopa kadar ~•'1..,1' /. 
Bu SovyetleriD l{ır •'" .i 
muHHle yolları•• : ~ ~l) 
rette tehdit edeC• ~ 
yettedir. tJ 
işçilerin lı~ ~ 

projeS~..J ~ 
hazırlaO!~l ~ 
Ankara, - Her ı~ fı ~ 

hıan iıçilerİD dab~~ _':) 
lar albnda yaı•111 oJI f'" 
mia için bir k•• ~ 
hazırlanmaktadır· ı"',l 

Haber aldıt~t,d• ~ f. 
nunun ilk mer 'ı ,i.f' .J 
edeceti yaıiyet f r-J".J. 

Iıtınbul - Devlet demir· mele me1eleıiol ,ıın 
olacaktır. lıçUerl;, ;;,ı 
ııdalan çok uca 

yolları ile S•riye we Irak 
demiryolları arasında y•pı· 

lan anlıııınya ılre bu mem
leketler araııoda doirada• 
doiruya tam ••ıoa m8aaka· 
lltı yıpılacaktar. 

lecektir. •1''1 
Y evmiyelerl • ,,ı• ' 

elan lıçiler• Pi' 
Terllmul d••P f 
dlr. 
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-29- Yazan: HALiL ZEKi OSMA 

~!~n' kaçırıııuor 
••ti 6ıc:e T olıtoy valiyi Ça
-•d'tle S[Örllttürmek iıteme· 
~. ~·. Vali Viyanaya bildir
~. '' kaç iÜD muhabere 
aıı.~1•11 etti. V ati cebir isti· ,..li. 'i Ç11a emir aldı. Bunun "'d le vali bir dakika ya
~· ' 11 ayrılmıyan atmaca 
'' ' b,reket eden T olstoy 
t-. Roaıançefin haıaruyl 
ç'9lç\e iÖrlişebildi. 

t,lt ~'''için karııııaa çıkan . 
~~ lfııaıetmeı p imparator 
~, ''tleri ıizi aörmek ve ,,,, 
~,1 Ya uiramadan geç· 
u,, tl11 ıebebini bilmek is· 

'· ç,,,,. b d. 
....., ıç te ceva ı ver ı : 

.\ftanni iıtbham ede· 
~. lf uıura çıkmak için 
~:"t1•1c elbiıcm •e o yolda 
~,,. 
' lltıa yokta. Fakat be· 
'-td~lllıaıa imparatora sıöı· 

'I ~'il nıi11firperverlikten 
~~· teşekknr etmesi için 
~ ••f iri Vetelopıkiyi 

'- ~.~ ettim. 
~' tllryalılara bayrdte ~ı· 
S h11 hareket ıarip bir 

I ~--~ tehir olunuyordu •. 
~ ~l btraber unutmıyat' 

1 
'l'olatoy prenıin Ef· 

,, le e9Jenmeaiue baba· 
~.:'hahf olmadıianı da 
~'' 't old11ğundan veliaht 
\,~ ''•el Roıyaya can 

~·~ '' lt6yltı kızını niklh 
~- d ''•d .. iyle uıua uıa· 

, \iıc1t''llecek irlke malik 

t.~-, 
~'•d" 1terine Yali kont 
~ d,.,0 ıeyyahların yolla-

~ ~ , •11ıına mini olmadı. 
~ 4-~lalc gebe olan Efro
~~ll bııka bir yoldan 

•ti . 
~ Ilı takip ediyordu. 

" \ tıçıo mukaddera. 
~ •

1 
ı tauın eden 
it m r sı·: •.•.• !~;~~:;;· kiou· 

\:''• 111ci giinil veliaht 
~ ~•)a vardı. Babaıı da 
~~ llhınuyorda. Şubatın 
ı.: ~ lilntı baba ile oğu
~ a~~rllıaıeıi vaki oldu. 
~. rı, nazırlar, gene-
~'~'P•ılar iibi bütlin 
~'" b&y&lderiai Çarın 

l ,,1• krenılin 11rayunn 
'~ı·0"Unda toplandılar. 
._~._•l Stefan Y avarski 

"'•d l>oıtlye de vardı. 
~'•' , kılınca ahnmıı 
~,1 ''•ç te Tolıtoy ve 

~ tarafından reti-t' ~ "~t~baıını ıör&nce 
~ ~, -f Gaz yatlarını 
ıı.'1\~ diledi. Çar Pet

,_,blr ta•ırla kalk-
•ttl ve ıaaları 

" - Ben seni ff dcce
iim. F. kat her şeyi doğru 

söylemek ve sana kaçmak 
ve impar tor Şarho him ye· 
sine iJtica dmck için s ni 
teovik edenlerin isimi ri i 
vermek şartiyle,,, 

Ç reviçio cev p verm si 
ne mayd n k f m d n Ç r 
niizırlarıcd o birine evvelce 
neırettiği beya n meyi oku· 
ma ı mrini v rdi. Bu be
y nname Ç rcviçin y ptığı 
zilletleri, devi t işlerinde 
iÖıterdiği ihm li, di bir 
kıza ol n!•likasını ve fira· 
rcaı, Avust ry impar toru 
na iltic sını, f hat Tllrlder 
ve ltpanyollarla hali h rpt 
bulunan Avusturya hüküme· 
tinin Ruıyadan korkar k 
kendiıici iade ettiğini ve 
hakikatten uz k d•ha bir 
çok şeyi ri ihtiva diyordu. 

Beyanname şu yolda a -
ticeleniyordo : 

- Da mı 
=== 

Lise ve orta 
okullar 
kitapla ı 

Maarif matbaasında basıl· 
makta olan lise ve ort okul 
kitaplarından mühim bir ıs· 
mı bazulanmııtır. V kil t 
bu sene kitapların tedri.at 
zamanına yetiıtirilmesi etra
fında baıı teıkilit yapalmıı
tır. 

Kit•plar1n memleketin her 
tarafındaki c kullarda. ayni 
zamanda alınmasını temin 

maksadile e•veli uıak vili· 
yetlercı ve bilibare de Y• kın 
yeri re tevzi edilecektir. 

Kitaplar Yayıaevlr.ri bu
Juamıyan yerlerde maarif 
müdürleri tar fınd n tevzi 
edllt:ceklir. Maarif müdürleri 
mıntakaları dı bilinde bulu· 
nan okulların kitap ihtiyaç 
larını •e temin edilen kitap 

miktarııı ı V ek ld ueıriyat 
mildürlüjüne bildirecekler· 
dir. __ .. __ 
Ye i borsa 

komise i 
Iıtaabul - lımir bor1a ko

miıorliği ae tayin <dile~ h
tanbol ticaret odası umumi 

kitibi Cevat Nizami, dün 
lzmlre h reket c:tmiştir. ___ .. __ 

SURI E 
Cümhuriyeti 

Kahire (a.a) - Suri1ede 
D8fredilOD bir tebliie aörr, 
Surlyıdı Clmhariyıt ilin 
edllmittlr. 

(illilN llslJ 

iTA A ERLERi ! 
Hır ız ı 

Kem r Ç talç şm de F -
tis oğlu 60 y şınd M bmet 
Gümü ; 1 ha oğ u Mehmet 
ve Abdurrahma oğlu Alinin 

evlerine gueıck eşy t rını ça
hp lbrahim oğlu koltukçu 
Abdülkerime att•ğı teıbit 
edilmiş ve uçlu eşy l rl 
birli tc yakal umıştır. 

§ Çorak pıd M&ğar h 
ıok kt lam ıl oğln Halil; 
Abdullah kızı 30 · y ında 
Melibıtıa evine gir rek hır· 
ızhğ t şt.bbils ettiği ırada 

yakal nmıştır. 

---o...----
s oşuk 

Kar ntin da Osman çğlu 
Mu tafa ve Ali oğlu k hve
ci Muharrem rhoş olduk
ları b lde ıumca ş rln söy
lemek ve öylemcmek yü
ünden teğmen Rizavnu döv· 
dükleri ve re:ıalctte çık r
dıkl rınd n y k lanmışl r· 
dır. 

---o---
Zehirl nmek 

Gaziler caddesiod Hüıe· 
yio oğlu H san Alinin ecza· 
n sinden milsil ilicı yerine 
y nlışlı la verilen m yi a· 
m ny kı içmek surelile ı.e· 
hirıeom alsi i görüldüğün· 
d n hastaneye kaldırılmış 
rıe tahkik ta ba~lanmıştır. 

--o---
Kız açırm k 

Kar ntioa Hlil rifat paşa 
caddeıiod Fehmi oğlu Sup-

hi Arif kızı Melih tı kaçır· 
dığınd n yakalallmıştır. 

Taarr z e 
ya alamak 

--o---
lkiçeşmelik caddesinde re· 

cep oğlu öför Recai ve Ri· 
za oğlu C fer k dın m ıe· 
lesinden Nusret oğlu kua· 
dıaacı lbrahim ve Sai ~oğlu 
Zckeriyanın diikkiularına ta
arruz ve ç tall d yaraladık· 
tarından y kalanmıılardır. 

Karantinada Hüseyin oğ

lu amele Emin eski metresi 

Ali kızı Fatmayı evine d -
vet etliği ve gitmemesinden 
muğb r olarak bıç ki ağır 

surette y raledığından ya
kalanmıthr. 

rku ç bir 
Cl y t 

4 işi baş arı ko ılarak 

Sam un - Bafrarıın Asar 
köyünde çok feci ve müthiş 
bır cin yet işlenmiştir. Tüy· 
ler ürperten bu şcııi cin ye
tin tahkikatı ile mtşgul olan 
z bıtamız n hayet bu müthi 
katil b di ini f illerini 
kıs bir z m nd y k lıya-
r daletin pençe ine teı· 
lim etmiştir. 

Y pbğım tahkik ta göre 
cia ytt şu ekilde işlenmiş· 
tir: 

Bund n lh yal önce, Yu· 
o nistand hicret ederek 
Bafr k zatının Kapıkay 
kaziye ine yerleşen Hüseyin 
K t göz ile k rdc i 17 y -
şınd Hasan Karagöz, d yı
lan H sın y rarın cvind 
çahşm kl v yevmiye ile 
tntün dizmektedirler. Barın
dıkları ve karınl rını doyur-

duldarı bu evde dayı! rının 
parasın tam D öldürmek 

üzere planlar teıtip eden 
canav rlar nihayet bu or-

kunç emellerini t hak uk 
etlirmeğ karar veriyorlar. 

4 Eylül Rerşembe günü g -
c si uyumakt oJ n Has ı:na 

Mısırlı P ense 
Nevciv n ö ,dü 

---o----
lıt nbul - Şehrimizde 

ik met etmekte olan Mısır· 

lı Prcınaea Nevcivan, bugün 
90 yaıında olduğu halde 

Bomontideki evinde vefat 
etmiıtir. 

Prenıeı, M11ırda bulunan 
muazzam bir çiftliğini, bina

larını hmyvanlariyle birlikte 

Türk ordusuna v kfetmiıtir. 

Çiftlik 120 bin Mısır lirası 

kıymetind dir. Senelik geliri 

8 bin Mısır lira ıdır. Mer· 

bum prenıeı, ayııc Türk 

hava urumuna da 4 bin 

lngiliz lirası tcberı6 etmiş• 

tir. 

Pıensesin c o zeıi bugün 

ihtifalle kaldırıl r k Meci

diye k nündeki Asri me· 
zarlığ gömillmüıtür . .. ........... ~ .......... .. 

ül Ü 
oda ın gireıek dayılarıaıa 
üz aine çullaaıyorlar, Ha1aa 
Kar öz d yısı ın baııadan 
tutuyor, Küçük kardeıi Ha
s n d biç kla z valb ada-

• mın b şını gövd ıindea ayır· 
m k ıuretil çok feci bir 
şe ilde öfdOrdükt n sonra 
ıır siyle 40 y ol ında yea
ge i Ayşeyi ve m6teıklbea 
oğull rı 14 y şındaki Hii-

cyııi ve 8 y §ınclaki kızları 
Neziheyi boğazlaranden kes· 

m k uretile cinayetlerial 
mamhr k ellerine geçirdik· 
leri 575 lira ve ayrıca 3 ça· 
v 1 dolusu muhtelif eıya ile 
birlikte cinayet malıalliadea 
uzakla ıyorlar, çaldıkları mal 
1 rı ise o civarda bir yere 
gömüyorlar. 

K tilleria babası bir ara• 
lık oğull rının muhıverolerl· 
ne kulak miı firi olurkea 
sözlerinden bunların m&thlf 
bir cinay t işlediklerini aa· 
1 mış ve hemen zabıtaya ba
b r vermiştir. Bu ihbar neti· 
ceıinde tahkikata giriıın 
zabıta katilleri yakalamııbr. 

-ıon poıta-

lgaristanın 
vaziyeti 
----o---

Londra ( .a) - Taymia 
gazel ıi gazetesi baımakale· 
ıiode Bulgaristan• •erile• 
Sovyet notasnrıdan bab1ede· 
rek başlıca ıunları yazıyor: 

Bulgariıtan ya m&tenvisle 
birlikte veya m6tecavize karp 
vaziyet alma mecburiyeti•· 
dir. Böylelikle Bulgar milleti 
keaıdiıioi idare edenlerin 
takip ettikleri ıiyaset bak· 
lund bir hükOm verecektir. 
Halk bHpten korkuyor. Fa
kat Rus muhibi olan Bulgar 
köylfiıü sesini duyuramıyor. 
Bulgaristan tarafından Moı· 
kov ya ve ileceli cevapta 
Berlioin yaıdırdığıaa şüphe 
yoktur. _ .. ___ _ 

Müstamel r d- iz i yerli • 

Sı çamamulitı 
pahalılığı 
Piyasada 

1 tanbul - Sırça mamu
l'" tının pabahlığıoın sebebi 
ani şılmıştır. Buradaki Pa· 
ş b hçe şırça fabrikaııaın 

yo alıyo uz 
Bozuk • sağlim, Mühürlü 

torba içinde de olıa 
Tamir. lslihat tebdil mon· 

t j işleri 

Fiy t ıckli ç.ık adres 
t fsilith mektupla 

Iımir Post Reıtant 
ZES tliccarı y111aıı 

ker ik ş b -
sinde • 

Yerli ve yabancıl rın 311 
doğumlu mlikdlefiyet b ricl 
erlerin 17 9 941 Çarşamb 
ıiloü ı at 9 da •erit eker
lik ıubeıinde bulunmal rı 
illa olunur. 

.. 0 ..................... .. 

çıkardığı Su, Çay bardakl•n 
ellr biler ve saireyi burada· 
tüccarı r tadet monopol 

ederceıin alıp saklamakta 
olduğu anlaııldı. Hükümetia 
t dbir ittihaz ıdeceil tabi· 
idlr. 
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-8 ştarafı 

Fiat mllrak be komisyonu ı Korniıyoo t rafından d b 
d&a ••il muavini B. Ekrem evvelce v rilen bir kararla 
Y alçınkayanın reiıliğinde top· h vayici z ruriy sat n bü· 
lumıı, fiatlerin bir mikdar tüıı m ğ za ve dükk nlarıu 
daba yllkaeltilmeainl iıtiyen birer fi t levhası mal rı 
pıyalrcilerin taleplerini tet- mecburi tutulmuştu. Bu ıu· 
kik etmlıtlr. Kombyoaun retle bütün gıda maddeleri 
ann ıllren mllzakereleri ne· komiıyonca tesbit edilen fi· 
tlcealnde bu buıuıta evvelce at 6zerindea ı tılacaktır.Mü· 
verilen karardan döaill~eğe rakabe komiıyonunuu . tayin 
tlmdllik biç bir aebep görlll- ettiği f iatten y&ksek fi tle 
mediiladea peynircilerin ta· satıı yapınl r hakkında ka· 
lıbl reddedilmiştir. , Es aen nuni takibat icra edilecek· 
komlayoa peynirlere fiat tak th·. 
dlr ederken etraflı tetkik t Fiat milrakabe komlıyon11 
1apmıı bulunuyordu. Şimdi düak& toplantısında aeb:ıe, 
ele peynircilerin ileriye ıür- et, yoğurt ve ıüt fiatleri 
dikleri talepleri muhik göı· ile de meıgul olmuı ve bu 
terecek biç bir nokta bülu· buıusta belediye reisliğinin 
aamamııtır. nazarı dikkatinin celbedil-
Komlıyon yağ fiatlerini de me.ine kuar vermiıtir. 

teıblt ve tayin etmiıtir. Bu Komisyon çalışmaları bak-
flatler yakında raıetelerle kında viliyet makamıea mu-
halka blldirilec htir. fa11ıl bir rapor verece' tir. 

---------------------------
Sayın misafi.-Ie 
rimize ziyafe 

• Safder 
aranıy r 

Mağazasında mllhim mik
tarda ıetea ve pazen bulun-

duğu halde ıatmıktın imti
na eden ve bu vaziyeti te1· 
bit için mağaz11ıaa gelen 
memurlara rüıvet teklif eden 

manifaturacı B. Safder l:aç· 
mıştır. Zabıtaca şiddetle ta· 
kip oluamakt dır. 

Dlln Saf derin m ğazasnı· 
da yeniden y•pılan (araıtır· 
mada 33 top nten daha bu· 
luamuıtur . .. 

Müddeiumumilik bldise 
hakkında tahkikat yapmık· 
tadır. 

--mı--

Şehrimizde miaafar bulu· 
nan Sir Kuatchbule Hugeı· 
ıaa dtla fuın ziyaret etmit· 
tb-. Ôileyin de ıebrimiz in· 
ıallı konıoloıu tarafından 
ıeref leriae verilen ziyafette 
b11hınmaıtur Akıam üzeri 
Bk1raklı vapurile refik ıı ve 
mai1etl ile körfezde bi.1 ge· 
aiati yapmııtordır. Valimiz 
bl1lk elçi ve refike11 şere• 
fiae bir çaJ ziyafeti vermit· 
tir. Buı_&a ıehrimiz müz sini 
ıeıdi. Oile yemeğini de fu
ardaki ıun'i adada Belediye• 
Relalmiı trrafınd ıı verilen 
:ıl1afette bulundu. BDyük 
elçinin fuar gazinosunda 200 
kitilik bir ı.iy feti vardır. 
------iaşe müsteşarı 
Oç Vekil iza- Aydına gitti 

hat verdi laıe müıteıarı B. Şefik 
Soyer, düa öileden ıonra __ .. __ 

Ankara (a.a.) - Camhu
ri1et Halk Partisi mecliı 
ıarubunda Ticaret ve Hari· 
ciye ve Milli Müdafaa Ve 
killeri izahatlarıada: 

Millt Mndıfaa Vekili: Re
fah faciaaı adli tahkikatı 
ıtrafıada ıurup heyetioi ten· 
•lr etmiıt•r. 

Hariciye Vekili: Son haf· 
talar zarfında cereyan eden 
ılyul bidiı 1 rden ruruba 
iubat •ermiıtir. 

Ticaret Vekili: Hayat pa• 
laahlıtı, ibtiklr mevzuunun 
zararları •e fiatler hakkında 
abaaa tedbirleri ıöylemiıtir. 

• 

ıehrimizden Aydına gitmiş· 
ti r. Müsteıar Aydın viliyeti
nia iaıe meaeleleriyie m ı· 
gut olduktan ıoora Anka
ray dönecektir. 

-- -
Fuar h rekatı 

üyüdüı 
lımir fa rı bu yıl pek 

lik h oldu. T şradau gelen 
fu r ziy retçileri lzmiri bir 
f ürlü terkedemiyorlar. Çarşı 
lard Jti h lk d lg 1 rı de 
vamd , kş ınları her t raft 
ncı'e, bilb fuar t'fleı ce· 
cel ti pek ıev li oluyor. 

milli b nkrnın haziaesinde· 
dir. Bunların muf as l iiıteai 
m liye nez r tin verilmiştir. 
Han d ne it tarihi kıymeti 
b iz clm11l r Güllıt n s r • 
yuıın büy6k ı tonu d idi. 
Sar y tamir edilirken bun· 
1 n or da bır kmak lı bil 
olm dığından milli b nkaya 
nakledilmiştir. 

Diğer bir mebu şunu ıöy· 
lem iştir: 

- Hlikllnı te itimadımız tam· 
dır. Bankanın d doğruluk· 
t n ayrılmıyac ğını Omit edi· 
yoruz. M liye vezirinden bil· 
tDa mebuıl rın bu elmasları 
ne gün ziy r t derek göre· 
bileceklerini tesbit etme ini 
rica ederim. 

Tahran 16 (a.a) - Alman· 
ya, ltalya, Romanya, Mac11-
riıtan elçilik memurları bu 
giin Tahr nd 11 ayrılacaklar· 
dır. 

Berlin (ı.a) - Yarı reımi 
bir menb d D bildiriliyor: 

Buray gelen son haber· 
lere göre T br ndakl Alm n 
kadın v çocukl rnao 17 ey· 
lül ç r amba güon hareket 
etmeleri t k rrur etmittir. 
Bani r T br ndaki Alman 
elçiliği manıupl riyle birlikte 
ve Tnrkiyo yoliyle memle
ketlerine döoecekterdlr. 

Loadra (a.a) - Iran şahı 
tahtıad n fe11ğat edince bir 
otomobil ile bnkumet mer· 
kezini terketmittir. Yeni ıah 
22 yaııodadır. Tahıilini lı· 
viçrede yapmıı, 939 da Mııır 
kralının kız kardeıi prenses 
Fevziye ile evlenmiıtir. Yeni 

ıahıa tahta sreçmeaiylee lranıa 
dahili karıııkhklarıaın halli-
ne doğru miihim bir adım 
atılmıı addedilır. 

Tramvau çarptı 
lııöoli caddesinde Abidin 

oğlu vatman Hasan idare· 
ıindeki tramvayı fazla ıürat· 
la sürdüğü ıırada Yusuf 
oğlu Belediyeye ait çöp k m· 
yon şöförü lbrıhim durak 
mahallindeki kamyona ç r p· 
brarak Tramvayda 100 ve 
otomobilde 5 lira zarar y p 
mak surctile ltıhribat yıp· 
tajıad n yakaJanmııtir. 

ihtikar 
lklçeşmelik c ddesiode 

Sait oğlu furuncu bmail fu
ruound im 1 için almış ol· 
duju ual ra kepek kat rak 
f zla u unu s tm k suretile 
ıhtik r y ptığındau y k 1 n
mışhr. 

§ A fartalar cıddesind 
Ömer oğlu Cemil lsmail lu· 

ı Ayş yı k çudığıod n ya· 
kal nmıştır. 

Milli nıyan20 bi ete i ZI ( Sa det ) 

---!!-
Berlio, ( . ) - Alman 

tebliği: 

Ukraynada Alm n orduıu· 
na mensup teıekk-Uller bava 
kuvv tleriyle it birliği yapa· 
rak cnr tli hllcumlarda bu· 
lanmuı ve ıığı Dinyeperio 
m craıı üzerinde en mOjim 
noktalard köprll batı kur· 
muşlardır. Bunların rıeniıle· 
tilmesiaden ıonra Almaa tü
m nlerl bllyDk bir cephe i· 
zerinde ilerlemeie devam 
etm ktedir. 

limen gölllniln cenubunda 
11 inci, 34 ilacii ve 27 inci 
Sovy t ordularına monıup 

mühim kuvvetler hava teıek· 
ktlllerimin mUıaheretleriyle 

hareket eden Alman kıtaları 
tarafından k•t'i mağlübiyete 
uj'ratılmııtar. 

9 dllman tOmeai imha, di · 
ğer 9 tümen de temamiyle 
mağlup edilmiıtlr. Düıman 

pek kınlı zayıat vermiıtir. 
53 binden faıla esir alınmıf, 

320 tank, 695 top ve pek 
çok mikdarda harp malze· 

Feci b·r tram
vay kazası __ .. __ 

Tramvau durmadan 
atlamak ıstiuen aenç 
bla kızın parmak

ları kesildl 
• -o-

Bugün 6ğleden evvel ıaat 
11 buçak raddelerinde e. h 
ribaba parkı k••flllt daki 
tramv Y durak m• hallinde 
çok feci bir tramvay kaHsı 
olmuştur: 

Güıelyalıdan Konaia gel
melde ol n vatman SeyfoJla
hıu idaresindeki 9 numaralı 
tramvayda bulunan 13 yaı· 
laranda genç bir kız •t•ğı 

atlamak iıtemiı, fakat tutu· 
r.amıyarak tram•ay alhoa 
d6şmüı.tir. 

Bu uaada vatman deı bal 
fren ya pmıı1a da bir kaç 
metrelik me11fede duran 

tramv Y z valfı kızcağııın 
sığ yağanın Dç parmağını 

kesmiş, dıi r ikiıini de ez· 
miıtir. 

Y rah çocuk derhal h 1• 

taneye ted vi altına alıbmı• 
k' YI 

va • b.kkında da tabkika· 
~ ta baılanmııtar, 

alamı.. Çorakkapı Poll• 
6 Ha • Talula O~DER 


