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•1 Raı•eltla mesai 
•rlrad• ıları Ye fakir 

tı ••ıilteredea IODra 
Raıyaya da imdat 

llat)ı içia elleı İDdea 
'•pıyorlar ve ayni 

Lenin2radın 
vaziyeti 
--o-

Moikova, (•.•) - Taı 
ajansı bildiriyor: 
Leniaırad b51graiade Rua 

kuv•etleri tarafından yapı· 
Jaa bir h&cumda Almanlar 
1 l kilometre gerilemek mec• 
buriyetiode kalmışlardır. Rua· 
lar Almanlara ıü gü ile hü· 
cu u etmişler, Almanlar ıDn· 
1Dleri sıaı iloce gerilediler. 

8&y&k Britaaya ile 
•1• 11laıtarılacak ,.,. 
ııa, 16aderllecek harp 

·~··· netice itibarile 1 tal yan Kralı 
"lll•rlka blil:tlmet-

~dıf •a11aa V•"'•· Ruzıaltten sulh mu 
lal; 'P lıııarlıklarıadaa ft 

• •• , olmadıi•aı da ıstıuormuş r 
"& lllilletiae iaaadır

'-1 l•Jor lar. 

' :••1•aıa ea yeal ve 
tte111 ba1tık ıaaayi 

~s.:rı Anapada ç1rpı-
1.,.__.. tl•a bıa korkunç 
1,1,.~aımalarda pek 

...._. dokaaacak •• 
' ... lr. h1yare, remi 

Mıııt 1ttlıtirmek Dıere 
''• •rl terkedilerek ve 
~ receli ıladllzll 

S, '•dettiil himaye 
llıttf f •il Hile ifa 

.... ~t1•et etmektedir. 
ııı.~ I ' edemez. 
~•riltereaia Raı1a· 
l.. '- '• J•p•c•i• yar· 
~ '-leai blu ıada da 

il 1'>lıaraada ı6yle· 
, .. _ .. .,._ t,ı, Almaa • Sovyet 

1•de Moıko•aya 
-- 'd le her çeıit baıp 'l._4 '•tıaıa miktarın· 
~ b11alarıa bir in 

't ~ ıl111aaı çok mll-
1•t1 bir keyfiyet· 

n, Sovyet Raıya· 
"• lalylk elçiıialn, 
~· doJayııiyle Ame· 

~ctll Jllraeltiil lalim· 
--·-· 

1
•111 da bu ılrat 

•• k 
11 •• adar ilzam-
. ~Ç•l&taa açıja belir• 

"I la •lb•lci ba yardım
•li1ade ve ıimıek 
ile iıtenildıji bir 

~~~lılA111erikaa ı•ıe 
' ••lır tarafıadaa 
':tl~lyef ıaferiadea 
~ ••n umumi ef
~ 11••iyatanı ıaraa• 

llte •eırl1etta ba· ,,:d derece iıticıl et· 
la •rn beklenllealer 

tııı ~•al aotak bir duı 
~ ~•tını tahmin et· 
' ' 1•7 olmaıa ge-

'•• 1 • bı çladlr lu bir 
"~ Jllı Amerikan 

1
dlayaya yardım 

~ ~lı Çha blylk bam· 
~""-~'•rkea Ameri· 

il ••ıa B. Raı•elt 
la ''•ret Ye teaı· 

~dllıa ıl1a1ete 
•• ':"• Ye dıYler 

~. '' bokı m•· 
~.~ı:ltl»lylk bir 

0

elıem 
~ • ile karıda.:· 
~~QDD takdir 

.. 9'~1 SAN&.1 

ITALYAN KRALI 
Londra ( a.a ) - B. Ruı

•eltia Vatikan neıdiadeki 
baıvokllet vekili ile görliı· 
me1i, Mihver tarefıadan bu~ 
mtimeaıile bir takım sulb~ 
projeieri verilmiı olduiu ih
timalini tıkYiye~ ediyol'..'JI ~ 

PAPA 
Papanın bu iılerle meıgul 

oldu7a aalaıılıyor. Burad•, 
Papa ltalya kralı hanedanın 
arıaıunu iı'af ederek Ame· 
rlka cllmburreiıinia muharip· 
ler araııada uıleıma esasına 
m&de~d Mrıa~unakhf~n 
ricıda baluacluja anlaıılmık· 
tad1r. 

Bu ıalb ıartları ar111ada 
blytlk Brltanya imparatorlu· 
tana dokaaulmamak Ye la· 
filterealn de Anupa lıleriae 
................. •114ıı. 

Son Dakika 

Mühım bir 
müik t 

Londra (R dyo 12,30) -
Bün akıam Kabirede orta 
fıtrk umumi karargibında 
nt-şredilen reşmi bir tebliğde 
Hiodisten orduları bışkuman· 
danı 2eneral Vavel ile orta 
fark umumi kum•ndanı ara· 
11adra Mı111 topraklarında bir 
yerde bulunduklarını ve bu 
gö r üıme eanaunda iki ku· 
mandanın Ruı barbiade tat· 
bik edilecek battı harektti 
müzakere ettiklerini bildir· 
mektedi;. 

--.. -· 
GI. Dogol do· 
kozlar' komite

kurdu • • 
sını 
Loudra (•.ı) - Hür fran· 

ıızların ıefi general Döıol 
dün Londradaki umumi ka· 
rargihındı beyanatta bulu· 
narak dokuz zattan mürek· 
kep bir milli müdafaa kon
seyinin teıkil ~edildiğini bil· 
dirmiştir. Konseye general 
riyaset edecektir. Bu onıe· 
yio vazifeıi Franaada mille
ti idare edebilecek kabili· 
yette bir bükümet teşekkül 
edinceye kadar kanunu eıa· 
•İ muciace Fran ıı milletini 
idare edecektir. 

Verilen malnmata göre 
hür Fr nıız ordusu 100 ki· 
tiden ibaret olup ayrıca ta
lim görmüı 1000 pilota ma· 
lik bolanmaktadır. 

Milli İnlldıfa• komitesinin 
kimlerden teşekkOI ettiği 
hakkında yarın maUimat ve· 
ri lecektir. 

----o--
Bulgar 
kilinin 

Baş ve .. 
nutku 

Sofya (a,e) - Bulıar baı· 
vekili dün Sofyada işçilere 
bihp ederek demiştir ki: · 

- Bulgariıtanıa ulh ve 
refahını Holıeviklik tehlike-
ye koymaktadır. Komünist
lik aleyhine açılan mllcade· 
le devrimizin en mühim bir 
bidiı ıidir. Biltnn Bulgarl -
ruı vııif ıi komiıtliğe kuıı 
açılan mücadeleye iştirak 
etmektedir. 

Musolininin ga. 
zetesi ne er 

söyliyor 
Somı, (ı.a)- lhlyan Bıı· 

vekili Sinyor Muı olininin 
iazeteai olaa Popolo D'ltalia 
ıaıeteal ıoD aüıh sında 
dfyorkl: 

"Jıponyaıu harekete geç• 
me zamanı artık ıelmlıtlr ,, 
demekte ve bunun netlce
lıı I b&yDk olacıfıaı kıydet
••kto6 . 

~35000 

Yeni bir ınorikan 
zırhlısı --o--

Vaıington ( a.a ) Güneyde 
dün 35.000 tonluk ye i bir 
ıırblınıe deniza indirme me
rasimi yapılmıştır. Deniz ia~ 

diril n bu zırhlı yerine bir ye· 
nisioin ir>şuıın de b l b ş
lanmışhr. 

Bu merasimda hınr bulu· 
nan AJb y Kooks ıöz alarak 
demiştir ki: 

Bitar fhk kanunu bütün ça 
hşmalarımıza sekte vermek· 
teclir,bu kauuou kaldırmm• 
mız ic p ed cektir. Bu iş i· 
çin zamau kaybedilmemeli
dir. ---Fo 

g 
· ----

Papen 
di 

- ......... ____...._~ . -
...... İstanbul (a.a)-Alman\ bfi· 
·yük~elçid Föil Papen, düa 
öğleyin tayyare ile ve refa· 
katinde zevcesi olduğu halde 
Istanbuls gelmiştir. 

Iranda Islahat 
Tahran (a.11)- Taı ajan111 

bildiriyor: 

Bütna g zeteler y ni hü· 6 

kCimetin programı haklnad 
malQm t veriyorlar. Teni pro .. 

gr m memleketin menf tla
rırıı şamil olmak üzere lr•· 
nıo blrleıtiği müttefik dev· 
letlerle iıbirliği yıpac ğı ı, 

kanunl•rın ıelab, ordu ve 
polisin teueik cdilec ğiof, 

ıir t ve milli s yiiu in iı f 
ettirileceğ'iai, fabri alar hü· 
liüm tia olaııy rak buıusi 
irketler t r fındaa işletil • 
ceğiol, umumi sıbh t ve 
m ıleki idarenin ıalib olu· 

nac ğı ı t barüz ettirmekte· 
dirler. 

--
Macar heyeti 

Ankara da 
Budıpeıte, (a •) - TD k~ 
ıcar ticaret anl•f maınnn 

b m rmıdd 1 rln t d riH i 
temin lçia bir Mıcar bey ti 
Aıakarayı ıldecektlr. 

c "k 7,SLira 
; Ayld•! 4 .. 
~ \ YISI (100) PARA 

aiskiye gore 
Almanların zauııtı 

Oç mnuondur 
-----o---

Londra, (a.a) - laıiltere• 
d'ki Sovyet bBy&k elçlıl 
-bay Maiıky d&n beyaaatta 
bulunarak demiıtir ki: 

Almanlu11n Raı· Almaa 
b rhının baılanııaadaaberl 
zayi tları 3 milyoa iaaaadaa 
ibarettir. Diyebilirim ld Al· 
man ordusunun 3/1 balıa 
mulıarebe harici bir vul1•t· 
tedir. Ölü ve yarala olarak 
bildirdiğim üç milyoa rak· 
k•mı mutedil ve .. tabmla&llı • 
Bundan bııka Almaalana 
tayyare zayiab 8500 tana· 
reden ibuettir. 

Maiaky ilivo ederek ••· 
miıtir ki: Sovyetler blrHll 
yalnız kendisi için detll 111· .1 

tiln diinyanın blbriyetl iP. 
... harp etmektedir • 
- iıazı kimseler ıeaeral Kii 
ye g .neral Kardu babıet• 
me t .. dirler, ba dlltllacel• 
doğru olm kla beraber teh· 
like.H bir mahiyettedir. Çla· 
kü t · hlikeli badiaeleri old .. 
ğu gibi görmek Sovyetleria 
ıı rıadand1r. Banaala bere· 
ber Alma rlar hail kan•tl· 
dir. Realıteler kar1111• .. 
göz yummak faideaizdlı. 

----o--
Kiyef onüade 

Sovyet 
Taarruzu 

- Loıdra ( a.a ) - Kiyefla 
ş rkında ve ceaabaada ti•· 
detli muharebeler ele• .. 
ediyor. Smoleaıkide cllakl 
harpte Sovyetler lllcama 
ıeçmiıtlr. Kiyef, ıalrattaa 
evvel güzel mlldafaa eclllclltl 
için kurtanlan kavYetler M 
gnn düımannı ilerlemeılH 
mani olmak 6zere taarrna 
geçmiı1erdir. 

Dünkü h.rpte pek çok 
Alman ıubay ve aıkıri telef 
olmuıtur. -- -
Askeri vaziyet 

Londra, (a.a) - Alkert 
v ziyet h•kkıada ytlrltllea 
mütalealar ıualardır: 

Leningradda vaziyet &lalaa 
sarih ve daha buiıdlr. Ba· 
rada vuiyet Ruılarıa lebla• 
dedir. Ruılar makabil laar· 
ruılarla araıi kaıucblar, Al· 
ma Judaa birçok aaba1 il· 
milıtür. 

LeninKıad mıatakuaad• 
bava bozulmııa beDllJOf• 
gec leri bava çok •olalı ol
maktadır. 

Od 11da Rumını., aaJlafl 
neticuınde Almınlır .. ,. 
kalao Rumen kutvetlerllll 
takviye m cburiyetlade kal· 
maılardu. 



OliLllN dil) 

f K:-;..-;.~;;."a~lı.~1 Bir ~o~, b.~r ~?- üzüm ~e incir 
i Kahramanı i cu2~o~durdu s~!l~ı 

.... - .... -.. -1 
f_Ramazan ı 

l SOBUTAY i 
1-9- Ya.san~ H. O. T. ı .............. _,, ........ 

- Ben dlımanın arka 
1 tarafına tutumu dıkeyim, 
aiıde ct pheden vun>ıuo, 

. dlfmanı orta1a alınca itini 
• tamamJarıı." 

Bu fikri bepıl de muvafık 
balda, Koyaldar Çeçen arka 

: tarah tuttu beıyü• kiti ile 

1 
tluelere aaklaodı, Sobutay 
ut, Cebe ıol ve CeDıizde 

: ortada •aıiyet aldı, ileri ka· 
umutlar tertip ettiler, iki 

: 1&11 ıonra ıDn doiarken 
Karayetlerin aoa ıilratiyle 

1 ı•lmekte olduklarını iÖrdil· 
Jer, hemen umanı reUbce 

~ makabil taarraıa reçtller, 

1 Koyaldar Çeçe11 arkaların· 

1 alan baıhrdı. 
- Fakat rene Karayetler 

1 
plebe ~almak Oıere iken 
So .. at.7 ı&ıremiı arılan' ıibi 

t Oaı Hanın oilunaa Oıeriae 
, ahldı, ona karıuı ile yüıiia

clea yaraladı, Karayetler baDU 
SlrlDCe Jlılerinl çeYirdiler 
•• lraçm•i• baıladdar. Ko
plclarıa arkalarından çevir· 
m• hareketi de ınıımam 
edince KarayetJer fena halde 
lloıaldalar, likia arkadan 
matt.ıal Ç•maka taze ka•· 
••tler ı&nclerlyordw, Cenıiı 
Haa laemen Karayet laalra· 
•••• acı bir mektup yaıdı 
•• lt5r ı&vari ile ıöaderdi. 
Mektabaada ıa ı6aJer vardı: 

- u Babam ve ben aa11a 
~ok iyilikler ~ttilr, ba yaph· 
taaıı laareket· mertlife ve 
Tlrk t&reıiae ııj'armı? Biıı: 
aladea ae mal ve aecle il 

ı llteclik. Bir arabaaın iki te-
1 kerleii mevcut olursa araba 
1 

clhrla ıider, devletinizi 
r'-kleaip yilr&yen arabaaıa 
bb tekerleği oğlunuz i1e, 
8b8r tekerlt ği de benim, 
••Je devletini yılnyorauD? 
Hakan buna cevap oJHak 
•taepal doğrudur, otlama 
aidia, o vanııuyor, o~a ıöy# 
l~yla, ben karıımıyoıum." 

Dedi. 
ICarayetler periıan edildi. 
Hakaaları ve oğlu canlarını 

zor kurtarabildiler •. ? 
Efçiler"oğluna bı~ vurdu· 

lar ve c~aıiıin Hakana yaz· 
1 dıtı mektubu ona verdiler. 

Oflu ıu cevabı verdi: 
• - Bea varuımadan vaz 

• 1 l'•Ç•mem, bir iıe bııJadım, 
1 • aoaana lrmeliyim. T anra kime 

yardım eder1e o kazaıur. 
•cevabını vereli. 

Cenıiı haa ıulh ümıdini 
kMi•ce tekrar harbe deva· 
ma karar verdi, Sobutay ve 
Cebe yıldıram r ibi. etrafa 

1 uldarchlar, birçok aıker top· 
laddar, Konfratlara kendi 
taraflarına celbettiler, tekrar 
•• ılcldetle HYata ıiriştiler. 
S.btatayı• bir ıllnde elinde 
'9dl kılaç parçalandı, barbıa 
• tlddetli dakikalannda 
bliifU "-luaa dı111 o'b'a· 

Ôdemlıte AdaıBme ki· 
yll ııde bir vaka olmuıtur. 
M" ıarbk altı mevldinde Şe• 
rif lımail oğla 4 J•tınd• 
AJi ş., binin ceaedi bulaa· 
muıtur. Vücudunda m6tead· 
dıd yaralar bulanan çocuiua 
ceaedi, htlarl• örtiUü vaıl· 
yette ı&rllmOı; yapalaa tah 
lt.İkatta klçlik Ali Şahinin, 
ayol k6y halkından Halli 
oğlu 57 1•11nda Mehmed 
Aka ait azııa bir koç tara· 
faadın ıOrfılerek 61dibllld0· 
ili ve Mcbmed Akanın da 
çocufun CHedini ıizlemek 
içia tıılarla lrttiiiü anlaııl
mııtır. Suçlu Mehmed Ak 
yakalaamıı, adliyeye veril• 
mittir. 

--oı---

Karısını öJdü .. 
ren aşık 

lıtanbul, - 811 mllddet 
•••el Beyıııdda SoiaD•i• 
maballealade ltılnyle bir 
arada raıtladıjı kanıı Feri 
hayı bı~aklıyarak, 6Jdt:iren 
karıııaıa ltıkı Aliyi de •iır 
ıurelte yaralayan Hıımn aıu 
hakemeıi 2 İDCt •itr ceıad». 
dtln netıceleamlttir. 

Mahkeme ıuça 1abit olan 
Hııuı badlıedeki tihrik H· 

b pleri•i de nazara alarak 
tahfıfea 12-HDft Ye aynca 
64 ay mllddetlo bıpn malı· 
ktam etmiıtir. 

ıı da Cenaiz Hanın yardı 
mına lı:oıta, liç iDD içinde 
Karayetlerl kıhçlan ıeçirdi
ler, Onahan ile otlu aacak 
btf a tı kiti ile ıüçhe1i ka· 
ç.abildiler, Karayetleriu 61-
kui tamamiyle Cenriıin 
elin geçti. Bütün tHlılar 
tkıJi bir halde bulundu, Ka· 
rayetlerin zengin topHkJarı 

ve blHGa hazineleri Ce ' K'iıin 
oldu. 

Sobutayda tıbkı Cer.ıiı 
Kibi çok mllkemmel bir ca
~u ıehelıeai kurmuı ve bir 
JUO 1tf< r yapmayı kararlıı· 
tu111ca Ör,ıceden o raya ba 
fıyeleriai ıönder:r, btitiln 
ahvali tetkik ettarir, yollHı
nın b ... italarıaı çızdırır, o 
devletin umumi kuvvetlerini 
bu adamları va11talariyle an· 
iar, ondan ıonra harekete 
ıeç rdi. O zamanlarda b6yle 
tedbirli hareket hiçbir miller 
ve devlette g6tlllmcdiği için 
h•11gi harbe ·'ıir1e mutlaka 
kınama anın ihiimali yoktu 

c .. muka K.arayetlerin akı 
bet11.1i göı ünce daha ziyade 
fealiyetini "e dOfınanlıjıt>I 
artırdı. Hemen ilk iıi · ken 
diıİDa emin bir yer bulmak 
ve ııiınmalr olduf uadan bu 
sefer ıene Cenaizio d6t· 
manlarıodaa bulunan Tokta 
bt· yi ile blrleıerek ldbtlDk 
Ot1rotların lunı olan Alakot 
1 e"iae bat vurdular ve fU 
ı&ılerl .&ylecliler: 

-~ ,,._ 

Oılm ve incir ıatııları 
mtlstabıili memnaa edecek 
kadar 11cakhr, 

i hazırlıklar,,.ı 
ı - ı - 1"'1 
ı R.mazaa ıelmed•• r ' 
ı -ö. ı&a evvel, • k&çlllsl~ 1 

Bug&ae kadar 45 bin çu
t"al Oı&m ve 25 bin çuYıl 

incir aahldıiına 16re bu ıene 
devletin ittihaz eylediii bu 
uıul pek Kllzel muvaffakı· 
yetler temi• ediyor. 

ı te hatırımda kaldıjı•• llf f 'et 
ı "re • evin içinde bir t• ,I' 

Pastalar da tuzlu mad. :-ve hey~c•a baııard•· ~,. " 
ı bom aanem, çarpıodl., 1 

deler sırasına geçmesin ı ve didinmeie koyalordJ 
l Babımıa eli11e bir •' 11 

o 

Nakliyat 
Tarifesi 

Ticaret •• sanayi odaıı 
mccliıi, dOo 6ileden ıoara 

oda aaloauuda toplanmıı, 
hamaliye ve araba tarifele
riDin bayat pilbalılıiı aebe· 
bile arttırılmaıı hak.kıodaki 
mlracıat &•erinde müıake• 
relerde buluamaıtur. T ari· 
foye bir miktar ıam yapıla
caktır. 

--o--
Esrarc lar 
Cezalandırıldı 
l•ıoci karantiaa H - t J 

cadduinde eıtar içmekteo 
auçlu Arı.p H asaca vo b.,r 
ber Zolunia mubıkemeıeri 

Aıli7e fiÇÜtlCÜ ceıa mab "e• 
meainde ıona ermııtir. 

8ualudan Hbıkıah Arap 
HHaanı 2 ay bıpsiae ve 
altı ay Kouy.nıa l ırıa ka
ıa11aa ıürıüo ediımeaiae 

Y• Zekioia d o ıki •J müd· 
detle bıpiı c zaıile mahı.c ta· 
miy J tleı iue karat Yerilmiıtir. 

---o---
Nahiye 

müdürleri 
Ankara, - Nabiye mü

dürleri bakkındaki yeni ka
nua proje1i buıüolerde Bü
yiik Millet Mcchıioe aevk 
edilecektir, P ,.oje e D•hıye 
miidüa Jerlnio asli maaıiara 

aıa 60 lır ya çıkardmaıı ve 
.. tibiyetlerioin ren .,ı~tııme· 
ai derpı ı edilme tedit. ---o,---
Lastik tevzia
tına başlanıyor 

lıtarı bul, - ıebr lmııdeki 
otobllı ve takıilere tevzi 
edileaek olan l'ıtikler hak· 
kında iat• mncıtırlBiünce 
yıpbrılmakta olaa liıto ıo• 

na ermiıtir. B uınn ba Hı· 
telerin mllfredatı tetkik edi· 
lecek ve Condaa ıo•r• da 
te•siata baılacalıhr. 

ımm1Mllllllllilliltntmıııııımmnııuwılliiiiilıınınm 
Cılt ve Zuhre111 Haatalıkları 

Mütebu1111 
DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Beyler So No. 79 

Karaı&ı - Oruç bakkı D· ı· t 1 k t d so•r · · ı ıı H ıı •f ırır ı. .. dakı dıyeceklerim pek çok· ı b b b •-kali""r t emen emen aa ,~ 
ar. • ı ait tuıuadaa, biberi•"' 
Seyucı - NHıl arzu bu· ı t t t efcOP"' u a •• varsa m _.,, 

yuruluraa O.tadım, Fakat ı H el i ı t de• ,,,,, 
h • • ı. • 1. .. . em e en y ı n 
epııaı KIHCa ıvy ıyeceıım. ı k y il 0c 
K ö E li ca . a arın ea ~ 
~Hgdz -

1 
•veb' ~ruç ı alınacak. O vakitlerd• H 1 

çok ıyi iitilaü mOı ır pe~- • t b IJi b. ·ı 0Jdllı-. • or a • ır aı e 116 
bi•dır. Sonra orucun ea bil- • h ld • 1 çıafY 
y6k f uiletleriaden biri de •ı m~ı • v e par ~ç. tl•llf 
mideyi temfılemek ve ılhhi ı ıa 8 Y

0
•I• •D 

11
1
1 d•O ~ 

• d" ,_ • •eya ~ro• aev D ,. 
•aı11eti ku99etlen umeatır. ı k il Ş k ka•• 

Seyirci - T •bil üstadım. • De • •li d~ er R ,.,,1 
K O i • eve re r ı.. • bıl uaı&ı - ruç nıaa· ı mabıuı hafıf tat .. ,t 

lana kaaaat ve hbamm61 • d J &JI tıY 
kudretlerini d e çoi•ltır. ı• l a'-n hol~nd ld t,ç ll• lf 

. . e-. • ıa e, eı • d 
Seyucı - B•huıuı bu ıa· . 1ı ·ı i • '~ . . ? ı nır ve ••ıa ı er a ,, 

maada d .. iıl mı Bıtadım ı d 'l' d' E k bil• 
b e ı u ı. kme fi 

Karaaöı - Evet u ıa- h d de 10,-. • ı il UO aD Ye eY il~ 
mand• ve mubte ı lerın aı· t ,_ f 1ı 0d•' ,, 

~ k rulaıa.,. 111aa ıv _1 "' 
ıınhıı ve h111 .. nhiı arıı· ı b b ··c11'" p : n .. , pea e pı., '1 
ııoda . fıtVj 

ı aar fİbı kızarma•• t•'"' 
Scyi. ci - Bu ıılua bir Ç• , ya tekrar te"rar 

re buhınaca k mı deraioıı? : edil rdı . Arhk ıuıel ~~.J 
Kar" aöı - Ne ıüpb .. , börekleri dığcr 1ıu109 ~ 

m d6ıt1 kı idi ı Cumhuriyeti· : peyuirh yufka b6''i( 
m ia ve ylil:aek ric1tlimiı ba- a• .,.,. yapılır •• ~ 

aa el koymuıtur . h er ~alde t doya yeoilirdi. K•fl; /. 
on ların brııı ezi ıec e ktir. ı yaj'b tathlar, m•••1 ~ 

S yi rci - Ağ11nı öpeyim. : le ke lli. f.ıılli H ı '' "I. 
8ütu11 millet 7 Y' ftodan 70 t ribi ı ı1 çl arını iki 'f'/. 
yııııaa badıar bunu beklemek· • ıah•ermiı luıaa '' ~ t 
tediı . Bir t•Y daha ıorm•m• ı te1D• bir dilberi ~ ~ 
ruOsaade buyurun? tel kadavifıer, ipe ~ , 
Karaı&ı - Slyleyhıiı. lerioe bftr8a1DDf 1,--J ~~ 
Seyirci - Ramazan rBn· ı renkli 10t1içlar, ~·~ 

lerl ıftarda banri yiyu:e"leri : yaaalıclı, Hmer bit .~~ ~ 
meael tuzlu! rı mı, ıelıerli· ı gilzel ı nl andırall t')t 

leri mi t~rcih ediyorsunuz? ı k ad. yıfl,.ri, sıBıo81çı,ıı I t\ 
ı mu~ llebil. '• ıltl" ııll' ~ t 

Karagöz - Oilurn S yirci, 811• r 
ı oOı pudraları '/ ı,t 1 

timdi şeke,Ji maddeler kal· : da duran kurabY~1,,' dı mı ki , bir lo~mahk puta· l daha bir çolıt tat.
01 

.ı 
Jar 10 kuruta a11 tald1.kha ı buılarınıa tı.tle•• b,ı' 
ıonra, yakında korkaram ı ıeamit kaymakl•' ıııi~ 
pastalatı d.. tuı:lu m ddeler ı ı•m ıofralard•D 11 İ. ~ 
arasına koyacığız. _ ı meıı:dı. • ıbi 1 ~ 

Seyircı - Çok tük Gr lıi ı Menim timdik• ~pı-'~ 
thzun menb•ı vasi deaider- ı babar İle: Ali f11'8.ı ~ 
dir, yokse. ı bir çok ç"ıitli iti' ,ı1 
Ku•röı - Evet, •Çi~zlü l misk gibi koka• S f. 

ve buiı muhtekirler onu da ı ıanları mutede~, iJ'/ 
ı mınlı, Meaemell s.116' _J 

kıskaçları arHına alırlar ve : i•ç kavunları, 'i l'J 
biı:i kokmıyahm diye iyice ı yivereo ve biç b;.,.lf.1 
tuzlarlardı. ı ile kıyas kabal ali VJ 

Seyirci - Mllbıırek Rama· ı kadar ıala •• t• '-'_ 
. 1 ... rJ 

ıaa ıonlerinde eu büyllll ı ıı reak~e bu 0111,,;~~ 
haram nedlı? ı liarpuılar, bitd'I'' :;: 

B·ı· k' ı be renkte, 1 
1, Karası6z - ı ıyor1un ı ı mat bir beyaıhlı t;I f.J 

oruç bozmak hem çok g&· ı &an ıeftaliler, •' 1 

nı h, hem de iradeaiı:liğin ı denilen may bol t*'" t lf: 
m bıulfidllr. Fakat bundan ı eplr içi lrmilı b;11tt'' 
çok ve pek çok bıram olan ı karılmıt ıalo •',, ,O 
ıey de D\ldir bitiyor maıaa ı haklara yajıhr 
do.tum? ı teıyia edilir di9011rl" 

ı Ab aidl O 1 ..ı, 1· Seyirci - L&tfea ılyle· • ,., 

ylrılı tbtad? ~·---~~it• 
Kara&&z - Bundan clıh• aibl paralarJDI 

Dr. Fa r Işık be,ık ve h.uı cln•1et de- v•t•nc1.,1.,. 11
•"' ~ 

•••lr Meml•lıl•• baataneaı recealnde çirkin olan, halkın ıoymamaktır. Ç k 1,ıi'; 
Roatken mütebaaam \'e fakirlerin hakkını yemek, Seyrlcl - 0 

.-11of 
Roatken •• ElelJtrUı te.tavlıl blablr ibtlklr ·yollyla G•aıı çok llakb ı&11i1•· 
rapıı.1; 111!k!;i~:;gr;. ;.~1r •ltı ••••lırıı im .... ,. nP ldlllı•· 
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lıııı ıımaacı ıarıı ııaııızca, .. ... ı Yerli naf lin 1Çuv s kıntısı- .... .. .. s .. y .. ;;;ı 
• k .. 1 • ı " ı 

pıyas~.~ çı b nı on~~~ ıç l ~ c, ta ı" 1 (2) laei derate• mabat 

Jlnı Hotel - Otelde) 
Otel iıt laier der Burada en iyi otel haglıidir 

K r bok demir v çelik 
fabril<el rı d tali m hııul 
olarak ist ı bsaJ edilen yerli 
naft111inler piyHaya çıkarıl· 
mııtır. Bu maddeler, ıimdi· 
ye kadar memleketimize it· 
hal edilmekte ol•a ecnebi 
mamulihndııu kalite itib ri· 
le biç de düşnk değildir. 

"'• ı.. ,1 •• Hotel ıclıea Sle 
... tlat ıo teaer 
:llobof weit? 

lllit ibaıa kommea 

Sl • 
' lttreı Zlmmer • 's •lad alle bee etat 

? le •aı ela Zimmer 

~ 
~ ;•• Zlmmer wlaı· 

~tr aıitawel Betten 1 
t ıo ela Zlmmer? 

' ~ "olle• Sie hler 

r.,. 
)? bler (bir) Fahrıtul 
8
'• •• d' z· ? ı •• ımmera 

~-,.. Sie mir eiD 
•'11ı 

.:·• llalt oder obne 

~ll 81LGtLE 

lfz•a uncııarına 
~ •ııt bir llAç 
ıı:tll•daa muıtarip 

~ ~ ~ ~ok faydah \'e 
)~ lı ~: 
' flo l»eyaı lıpf rto 
~ ~Uo lteyaı lıplrto, 
-. ~aluaı çllrlkıttı 
'-I rl domateı almalı. 

·- ........ 'rl bir kavanoza L' :••rine lıpirtoya 
~, ~ : •tzıaı kapayıp 
~ • b61Jece bırak-

' 1 tt.a hrıfadeki ba do· 
~ '

11 laabbeler halha· 
~~~lllaya baılaJıiı 

'll•teılerl bir ttU· 
"~•rak çıkan aayu 

~ ~iti iıpirtoya kat
ftt•.,1 Pırto ile atııyaa 

Htora J•pılnaa çok 

~ '''''· ~ı::; atzı ııln kapa· 
, • auahıfaza edil· 

~ı pudra· 
t•lcarmak 

~'t•rlcea, flndlı 
lı~t... lc1ra11a •• pad• 

._,t •Is l~la ıu tarif 
So lcoldlrrem çok 
t "•111 ıaf Jaaolla, 
.... L 'it ••dem yaj1, 2 

dg ıeakli •aılia 
ta ' ı• "'~ Oıcy~e de ziac) 
it 8'a•ıı için birkaç .,.t 
''il a Çlçetl eHDll 

~· 
-._'lı lı•rlne ita 
01•rıtr ylıla iter 

t~•ll. lo•ra te• 
~ lr J•IDDJr par• 

' •lHıhıee cllcl ter• 
' 

Haeri otele 1idiyoraunu11? 
O kadar pahalı d~iil 
lıtaıyoaa uıak mıdır? 
Sizinle beraber it:lebllir 
miyim? 
Boı odanıı •ar mıdı ·? 
Maalesef hepıi tutulmuıtur · 
Bize bir oda verebilir miıi" 
nJı? 

Na11I bir oda iıtlyonunaı? 

liri yıtakfı bir oda 
Böyle bir odanın lcreti 
Dedir? 
Burada ne kadar kalmak 
iıtlyorauaaı ? 
Beı a-lha 
Burada a1aaıör var mıd1r? 

Biıe odaları ı&ıt•rebilir mi· 
ıiaiı.? 
Bana lltfea bir Ttbk kah
•eai i•tirf als 
Şekerli mi yokıa ıeker1ia 
cai 1 

iatiyoraaauı? 

DOKTORUN KOŞESI 
-2-

Sıtmanın Sebebi 
o 

Hııtalardan satlamlara 
balııabllmHI için b11ta lrı· 

Bundan dolayı bu mallar 
piyHada faılasile rağbet 
&l>rmOştilr. Fabrika bir toa 
naftalini 180 lira nı rinden 
satmaktadır. Heıhuıgi bir 
ihtikira yol açılmamaıı içia 
de a11mi olarak S toadan 
fazla 1atış yapılmamaktadır. --o--
Mülteci 
Boğuldu 
Çeıme kaıHıaın Köste 

me~kiiade deniıde bir kasa 
olmuşlar. içinde gOmrük ma• 
hafııa memura rHaıan Pay
darla Saku:b 3 Yunan m6l· 
tecinia bulunduiu st adal, 
K6ste k6yQoün Tok burnu 
açıklarında futınadan bat
mıştır. 2 mülteci ile gümı ük 
muhafaza memura yOzerek 
ka11ya çıkmı§lana da Sa· 
kııfı Hardele köyllnden 21 
yaşında Koıta lspatra bula
namamııtır. Boğulduğa tah· 
mla ediliyor. 

nıaın ıiYriılaekler tarafından --•-

emilmeaı •e yine bunı., ta· N.h 
0 
•• ldu·· 

rafından 11tlamlarnı kanla· 1 ayet 
rıa aıalaamaıı icab•der. Bundan oa glla evvel 

Demek ki; ıitmaya tutul· K•merde kumar y&zlinden 
mamak için orada batlra bir bir vaka olmuş, Salih adın· 
aıtmalı balanmaaı ve arada da biri, Cıkoyu bıçakla ya· 
ainiıiaekleria vasıtalık etmeİI ralamıı ve lbrahim adında 

birine de saldırmı~h. ibra· 
ıarttır. •im nefıini müdafaa makıa-

Si9rlıiaekler bataklık yer· diyle tabaacHını ateş etmlı 
lerde pek çok baluadukları Salibi i6iılinDa ıol tarafın· 
•e ilrediklerl içindir ki b6yle dan· ya:aliamııtı. Salib, ya-
yerlerde ııtmahlar buluaar1a ranın tesirile tedavi albada 
haatalık kolayca 11ilaiılm bulunduiu h ıtaaede . öl· 
da reçer ve 1alrınlar yapar. m6şUir. 

Sıtma aakilliiini her aovi ---o,--

ılvrlıiaekler )'•p•maı; ••tm•1ı Tevzi edılecek 
llaıtalardaa 1atlamlara aak· • 
leden ılvıiılaekler "Anofel" ÇiViier 
deallea ne•'idir. Bu D•Y'f Son &tialerde m mlekcti-
6tekl ıivrlıiaeklerdea ıyırt mlıa ithıl edilmit olan çi· 
etmek kabildir. viler benDz iaıe mtıdüılüğü· 

- Sona oar _ ae devr dilmemişUr. Bu hu· 

Kayan 
Kaldırımlar 

Milla ıokaklarında yaya· 
lara kolaylık olıuo diye, ka· 
yaa kaldırımlar y pıl•cak· 

mıı. Yayalar oldukları yerde 

duracaklar, kaldırımlar kaya· 
rak yayaları iıtedikleri yere 
sı6t8recekmlı 1 

Amma lau kaldırımlar ıo· 
kaldarda deffl, yeraltıadı 

yapılaealr~ İUs kayan yolan 
aıunlula 610 metre olacak, 

yıpılmaıı iti• 750,000 liret 
•ufecUl• .. klllf. 

ıuıta 9ekiletin emri beklen· 
mektedir. Bu m llar iıışe 
mlldDrlDğGae devredilir edil· 
meı ihtiyaç' 11hipl rine be· 
men tevzi edilec ktir. 

Müzık yuvası 
Maarif vekilctiııia tasdiki 

ile açılmııhr. Oıta okulların 
birinci, ilk okullar10 (4) ve • 
(5) inci sınıfl rına devam 
eden talebeleri a•yet elve
riıli GcretlorJ kabul eder. 
bahat almak ve kaydolua· 
mak için S Dcll Beyler ıoka· 
tında (38) numarada okul 
ldarHIDı mftracııt olunmı· 
INlu. 2-3 

Çuv 1 ıı autııı devam et· • V E 1 
tiği müddetç • fındık niz m- • Kanlı lhtlllller - I 
D mesi bü ümferio t f,f.ıa n 1 . .. o.o ................ .. 

ıhu:ç dı t:c~k ı ğl m iç 1 t aıt n: HALiL ZEKi OSMA 
fıadıldarıa 21/2 ve 21/4 Hb- -35-
'ehk çuvallarla da "' C gay i Bıb ıı va it vakit sıelerek 
ıafi iO klloir•m aj'uhğında onu kamçıladı. itiraf ettir· 
olmak üzere ihracına müsa- mek içi her türlü itkence• 
ade edilmi~tir. Bu husu.ta yi y ph. Hatti bu itkeace• 
verilen karını Tic ret vcki· lere ş hit olan ilç k<i7ll de 
leti ala ııd rlar tebliğ et- bunu köy halkına lşar et· 
miştir. tiklerinden dolayı idam edil· 

- --
Sebze ve yağ 

fiyatları 
Viliyet fiat murakabe ko· 

mfıyonu, toptan aebze ıahşı 
yıpıa h•nlardan alınacak 
toptan fiatJara göre bir kir 
niıbcti tayin edilecek ve 
perakende ıaatıılar, o ıu
retle her gllo bnlardan 
alınacak toptan fiatlar Oze· 
riaden teabit olunacaktır. 

Meyve flatlarıaı teabit içla 
de ıyai ıekilde hareket edi
lecektlr. Hılep ve Diyarba· 
kır yağ f iatları bir miktar 
ucazlahlacakhr. DUa sebze 
fiatJarıada bir miktar tenez· 
zül g6rülmüşlür. 

--~ .. -
Yapılmakta 

olan ceza evleri 
Adliye vekaletinden veri· 

len mallmata göre Aydın, 

Artvin, Bergama, Bartın, 
Kı,tehir, Keskin, l{ııılcnha· 
m m, Malatya. Nazilli, Ya
lova ceıa evleriyle Sinop 
tevkit ve Ankara mahküm 
çocuklar 11lah evi tamamlan
mıştır. 

Bolu, Elizığ, Konya, Ba
lıkeıir, Denizli. ManiH, Gü· 
mlıaae, V au, ağrı, Dalaman 
Muı, Sıvas ceza evleri inşa· 
atiyle Ankara· mıbkdm ço
cuklar ıılab evi ilave inııa· 
tına devam oluamaktadar. 

--.. --
Mekteuler ıs 

•• gun sonra 
açı acak 

Ankara, - Ş hrimiıde 
te tllk tesadüf edilen kızı 
vakaları dolayııile mektep· 
lerin bıılama taribleriadcn 

OD beı gfia ıonra ıçılma11 · 
İıa karar verilmiıtir. Bu va· 
ziy te göre ilk mektepler 6 
birinci teıriade, orta mekt p 
ve liıeler 10 bbioci teırin· 
de tedri1ata baıhyacak!aıdır. 

evren satılık 
dünkin 

Odun pazarında S1r çlar 
çarıııında tntna,: pui, au v 

ir ıtan dn k o devr n 
ıatıhktır. lıtiyealeriD dOldc n 
11Wbia• mtlıacaıtları. 2-3 

diler. 

Çareviçin 
itiraf atı 

Çar YİÇ itirafıtı araaıada 
bab sına: 

- Evet doğrudar. Seala 
ıleybiade ihtilil yapıldıfl 
haberi üzerine aeaia &ld&rl· 
krek benim tahta çıj1nl· 
maklığım için çok telaallk 
göıterdim diyecek kadar 
ce1aret g6ıtermiıti. 

Çar Petro artık her .. ,. 
ve ihtilali buırlıyaaları il· 
renmiıti. Bu adamluı top· 
lamağa baıladı. Nitekim ele 
bunların arHında 70 J&fl•• 
daki Kiyef metrepolidl Joııf 
te vardı, Fakat bu rahip Pe• 
tereburga gelirken yolda •e
fat etti. 

Bütün bu itiraflar tlıtsriH 
Çar Petro af huıaıaada nr• 
mit olduiu vaadin hlklm• 
süz kaldığını f arzederek 127 
kiıiden mnrekkep fevkallde 
bir mcclia akdettl. Ayal ıa· 
mauda güya vicdıat m••· 
liyettea bade kalmıı olmak 
duyguıuyle kilile lmlrlerla· 
den oğluaua bu barelcetlala 
lncil ıerife tevfikan ceu•· 
nın De olması Jlıım reJdlil• 
ai ıorda. 

Petro devamla : 
- Ben kimsenin mltal&· 

aıını almadın ojluma) cna• 
laadarmak a1libiyetiai lalls 
iıem de Allah korkaRJle 
günahtan Azade kalmaiı ar• 
zu ediyorum. 

Gerçi ben, oilum illtla 
hıkik ti itiraf etmek tutl• 
le kendiıini affedece;iml 
vadetmiıtim. Fakat o, laall· 
kımda hııırladıiı ıuilraıdı 
11kladı, bıtti iıe dalaa Wr 
çok m&ıktUit kattı. Baaa 
üzerine mukaddea ikitap " 
Allıhıa emri abkimıaca ita· 
aun cezaıı ae olmahd1r? dl· 
ye ilive etti. 

Ruh ni imirlere dönerek : 
- Bu kararı billaaua ıla· 

den, kiliıe kanuaaadan itti
yorum, dedi. 

ç rıa bu teklifi killae 
imirleriai içinden çıkılma• 
bir m6ıktılüta ıokta. Hal· 
buki bu pap111Iarıa hepıi de 
Çareviç taraftan idiler. Fa-} 
kat y"miadePJ kurtulmak " 
kınh emeli i icraya kuar 
ermit olın bUkümdaran ba 

emeline muhaf f karar Yer• i 
mtk kimin haddi leli? 



~Şeh ı r Ha be ie ri - -

iyasaya fazla Hususi hesaFı-
1 un verilecek lar dairesi 

lleHİm mllna1ebetile hal
kı• makaronya ve ta•h•a• 
llat11açlarıaı karıılamak mak· 
•cli1le perakeade! ua aatışı 
ppılaa yerlerde ıimdikindel\ 
4alaa fazla ua 1atılma11 li· 
mm reldiii hakkındaki Dt!f • 

1 IİJabmız nazarı itibare alın

mq ve alakadarlar tarafın

.... perakende un aataılara
•• iki misline çıkarılmuı 
lcla tedbir ahnmııtı r. Bele· 
tllrenla tensip ettiii mubte 
Uf 1erlerde ıimdiye kadar 
slacle 12 çuval un ••bhrkeo 
ini mlkdar 24 çatala çıka
nlmıthr. 

Kaıa, nahiye ve köylere 
•laclerllmekte olaa buiday 
•• a•ların yakında arbrıla
caia haber ahamıthr. Bu 
..... tıe milllıakat buiday ve 
• lbti1açları bol bir ıekildt: 
t..ıa edilecektir. 

--o--
Genç aşıkı ile 
kadın kocasını 

boidu 
Çeımenia Ovacık köyüa

tle lbrahim karııı Bt:hıce 
lfltçialn eıeklerini çalarken 
.. nızıa dıvar altında kaldı· 
la•• dla yazmııtık . Halbuki 
lfla lçyilıli baıka tilrl \l imiı . 

llaktul Rıd•an evveli iple 
laojaınadıa botulmuı, ıonra 
.. claa1etin izini örtmek içia 
.... , lıtllae yıklardmıı. Bu· 
aaa b6yle yapılmaaının ae
behl ele •ık macerHıdır. 

RadYaDlD 28 yıııadaki ka· 
naa Behice 6 aydan beri o 
kl7de 17 yaıında Ali otlu 
Huaa Sayati ae•İyormuı. 
Oa beı giln evvel Rıd vanı 
lldlrerek e•leameie karar 
wermltlerdir. 

Vak'a geceai iıık Huaa 
Radvaaın e•İ altındaki dere· 
,. flzlenmif. e~hice üç ço
ataaa uyuttuktan ıoara 
blkmıı, Haaanı çatarmıf, 
,.takta uyuyan koca11nıa 
lteja11na ipi reçirmiı ve ipin 
Mr acundan Bebiyce, diğer 
acuadan Haıan Çt kmiıler ve 
Radvaaı Hı çıkartmadan öJ
dlrm&ıleı I 
Rıdvaaın elbiaelerini rey-

•1rmtıler, tabancuını beline 
IOlrmaılar, beygirin Oıtüoe 
iki Hpet btilımıılar, ceıeJi 
•petleria llıtüae koymuılar, 
il kilometre uzaktaki bığ 
•mıaa g&tlrmüıler. 

Orada cesedi bir davarın 
altaaa koymuılar. Hasan dı· 
nr lıtlae çıkarak dıvarı 
ppa ile ceaedia thtllue de· 
wmlıtir. 

Kadıa bltOa bunları itiraf 
etmfı, iki lıık adliye • eril• 
... tir. 

• 

İzmir muhHebei huıuaiye 
tahakkuk ıubeleri tetkllita 
içia Fevzipııa butvarında 
Bıbçcliler hınıada bir daire 
kiralamııtır. Btıtln1 tahakkuk 
ıubeleıi burada toplanacak 
ve tahakkuk memurlan, btp 
bir arada çalışacaktır.,Baka
ya vcHgiler tahakkuk kayıt
ları da yeniden tanzim ola
nıcaktır. 

Etenler Kralı 
milletine 

hitap etti 
• 

---Londra, ta.a) - Eleoler 
krah M.ı1je1te jor j .dilo ak
t•m radyo ile mılletine bi
tap ederek eıcllmle demit· 
tir lu: 

.. Bug&a denizlerin haki· 
miyeti Amerl • ve loriltere 
tarafından DHıl elde edildi
jfoi Atlautikteo r Ç t!U her 
ke:11 görebilir. N h 1 zafere 
ol• o ıtım dımıı 1ıitt ı kçe kuv
•etlenmek tedir. n 

----o--
Sovyetlerin 

En kuvıetll deniz 
f ılosu 

Berlin, (a. ) - O. N. B. 
ajan11aın öirelldiiine g6re 
20 Eyl&lde Fialiodiya k6r· 
fcıinin ta köıelerine kader 

giren Alman ve Fin deniı 
ve bava kunetteri Sovyet· 
lerie en kuvvetli filoıu olan 
Baltık fıloıuna mllbim bir 

darbe indirmiılerdir. Bnrada 
Sovyetleria kaybettıkleri kru· 

vaz6rler ve de.troyerlerdea 
ıonra ba kuvvetli filonun 
kıymeti kalmaauıter. 

lzmir ah ncı 
Askerlik 

Şubesinden 
Şubemizde yoklaması gö 

rfilen ve ııoıf ve alay 337 

doğamlularla ve aıkerlik ka· 
nonuoun 85 ve 86 cı mad

deleriae göre muamele ıö · 
ıea yoklama kıçıiı •e ba
kayalardan sınıfları ayrılan· 
lerın aevkedilmek Ozere 26~ 

9-941 Cuma gliall akıamına 
kadar wubemize milracaatleri 

ve billfınR hareket edenle · 
rhı aıkerıik kanununun mu· 
addel m•ddeluine g6re tid· 
detle cezalandırılacakları ilin 
olunu r. 

Milli oıyanıro biletlerinizi 

ınctıN sısıı 

-ADYO · TELG 
RUSLAR 
Ne l)iyor? 

' ----Moıkova, (• a) - Sovy~t 
tebliği: 22 eylülde kıtalara· 
mız cephe boyunca dtııman
Ja çarpıımıılardar. 20 eyliil 
de 28 i bava mu\ıarebelerin
de ve 72 ıi tayyare m yda· 
aında olmak ilcere cemaa 
181) Almaa tayyaresi tabrip 
edilmittir. 21 tayyaremiı ka· 
yaptır. 

Kiyef midıfilerioin mli· 
laim bir inamı Dinyeperia 
farkına çekilmitlerdi . Ev 
•elden olduğu ıioi Rutlar 
Kiyefte botluk yapmak ıiı 
temlerine devam dmitlerdir. 
Almanların burada barabe 
bir ıelıre ıirdikleri anlatılı · 

yor. 
Balhkta Ôtt Ha merkezi 

Arenborı Almanl.r elinde 
dir. 

Ne Leniaırad, ne Odua 
iıtikamctiode A. miaolar hiç 
bir hrakki kı.ydetmamiıler 
dir Ruıl.uuı Swolt-n!ke doğ· 

ru bır kıa"< aç harekeli y p -
rak ilerh:d i k ld ı a l ıı lıyor 

ltalya11 kaynaklannda,, g • 
le11 haberl.:rde O deH Üze· 
riode vuku oul lln b ıır q• mu· 
harc bcl t-.:rİDe 1 giıı z t•vyir~
ler ioıo de lf tıt k c:tthderi 
bıldirilmek tedır. 

Lu ııdra, (•.•) - Ruyt r 
ajau1101" Moıkova muhabiri 
bıldıriyor: Almanlar Kiyefe 
hücum için 250 bin kitilik 
bir kuvvet toplamıılar, bu 
suretle bu bölıede Sovyet 
kıtalarını mikdarc• ıoo gün· 
ferde geçmiılt:rdir. G eçen 

la fbnın o;taıında Kiyefe 
top u olarak blicum etmiı· 

lerse de Ruslar bir ·kaç tün 
iyi tu,tuamutlardır. Ş~bdn 
zaptı için y• pılan meydan 
muhıtreo ıi ıebria bir tara· 
fınd•n öoüt tarafına k•dar 
devam elt ğiadea Sovyet 
kumandaohğıoın, kunet eri· 
aİD biiyiil( kısmını Oiayepc:r 
nehriaia öteaiae ç ollebildıii 
antaıılmaktadır. 

Bu rical hareketini setre 
ten Diayeper nehrındeki 
Sovyet filotiHuı ve Dthria 
ıon sahilindeki barıj atoıl 
hareketin muvaffakıyetle ne
ticelenme.ine yardım etmiı 
tir. Dioy~por nehrinin sol 
••bili Kiyeften Kremençuga 
kadar sarp araziden miite
ıekkil olduğundın Sovyct 
kunetleriaia burada aüratle 
ta"jbl milaıkila olaınamıtbr. 
Ncbria sol 11biliado tehıı· 
ıilt eden Sovyet orduları 

tnplanarak Şorniıof ve Kre
mençuıdan 1ele11 Almaa 
hamlelerini bertaraf ed~bıle 
ceklerdir. 

o 

Berlin (A.A) - Alman baı 
kumandanlıtının reım! tebli
ği: Kiyt: fin ıark b&1sıeainde 
ııkıtbrılan düıman kuvvetle· 
ri tarafından yapılan yarma 
tetebbilalerinio akim kalma· 
sı fiıerioe bunların inbilili 
sıittikçe daha ziyade müıahe 
de edilmektedir. Bir ço" nok 

talarda Sovyet subayları ve 
aiyaıt komiıerleri, canlarını 
emniyet altına almak içla lu
talar1nı bırakmı ılardır. buna 
uğmen bunlar keadileri rı e 

mulıadder olan ikibetten kur 
tulamamıı'ardır. 

Bu meydaa muhuebuinde 
alıdan esirlerin mildarı 380 
bine çıkmııtır. Şimdiye ka· 
dar kıtalarımıı 570 tank 2100 
top i{ıtinam • r ya tahrip et
mitlerdir. Bu rakamlar dur
madan artmakt.dır. 50 Sov
yet tilmeoi hmamiyl imha e 
dilmiş nuar1yle b».kılabilir. 

Alın n emler arHında b . fİo 

ci So"y t o dusu bıık uman 
daoı rta bulunmaktadır. 

Bu mt ydao mubuebeaioin 
mc::s. t net C4' verme ıise y•r· 
dı u etmit o ıao kıtalarımıı a · 
rcıı oda evvelce zıkredılen ' r 

d ulaetdau bliif !I. • a-eneral Fon 
Blayb ve g.o l Fon Ştily•rel 
orduları da b .rekata, numu 
ne olacak huda ittirak et· 
mişlerdi.-. 

DENiZLERDE 
Dütmanıo deoiı ku•vettle

riy le nakliye remilerine kar
,, mücadelede bava kunet
lerimız dün yeniden parlak 
muveıff .. kiyetler elde etmiı · 
terdir. Alman pike bumbar
dımaıı tayyareleri Odeaanın 
cenubunda dlitmanın bir lu· 
ra•aı6rüoü yaknııtlar, bir 

devriye iemiıiyle 9000 toni· 
l•toluk 9 ticard gemiııni a• 
ğır ba1ara uğr .. tmıılardır . 

Krooşhd sahı ll eri ıçıkla· 

unda tayyarelerimiz düıına
aıo bir kruvuar ve bir deı 

toyerlni batırmıılardıa. iki 
kıuvaıör ve bir destroyere 

de bombalar isabet etmit ve 
bir petrol gemiıi yalulmııbr. 

Le11 iograddaki •ıkerl teai 
ıat ile Brianık ve Hırkof et 
rafında ve Kırımda d01ma-
111n demlryolu mDnakalitına 

tesirli hava hucumları yapıl· 
mHtıt, 

Çivi ihtikarı 
-o-

Anafartalar caddeaiade 

Gene boğa 
hikayesi 

Berlin, (a.a) - Yari 
mi bir kaynaktan bil 

Mihver devletlerlal~ 
ıariatanın yardımiyle 

1 
( 

lardan barp ıemileri•~ 
çirmek için ı&ıde tef / 
ieri bıklundakl ılrl j. 
haber, ıayia ve iclcl ~ 
Ttlr l"> iyeye karı• tevcila l 
miı bir mınevra olcl~ 
Berlio bir kerre dab• I \ 
etmektedir. Tirkly••" A 
kıf buluaduta ba ~ 
kartııında ıakin ve ki~ 
battı hueketini deilf ~ ~ l, 
gayri muhtemel telAk ~ 
mektedir. f1"' t \ 
Bulgariıtanda Sa r1"' İl 

raıütçülcrinin yak~ 
Sovyetlerir. ioklrları•• 1 ~ 
men tahakkuk et(fliftll·; 
p araıiitfllleria Bulı•' • .,, 
budlara mıntakaıı•b 
guacu faaliyette balo•' 
gayrı muhtemel d~ 
Buoların ltrıderl• 8• 
arasıoda bidiaeler C'~ 
makHdını talcip • 
p~k g4yri muhte(fl•I 
mcmektcdir. 
Budap eıte, (• a) "' 

ter Loıt gazeteıi 
Türkiye . 8uliariıt•• 
s ı- betleri bakkaad• .• 
ı •yıalar bir diplo.oı•=~ 
ne~ıa teliıdd eclıldl ~ 
A lman oıdularıoıD _, 
:uferler kazanctı"ıar• 
maoda ba zaferleri~~ 
dırdıiı intabıı boS 

1
; 

nazarları bıık• yet b' 
virmek malıaadiyl• l 
,.yialar ortaya çıkatl ... -~ ..... , 
dır. Birçok Bulı•' df 
oio Bulıar· Tilrlf. b~ 
taht ıt edildıii aııl ~ 
maolar butıar bOk8 ti 
rafıodaa koınl11İttl• f
alıoaa tedbirleri ı•~, 
takip etmekte, b0°. 

R . t ' ••• gar· us aıyaıe ı 1 
teaulerini düıiiodl•d' 
ler. I•' ~ 

Loadra haberi•• ' I•' ran Berlio balk.•0 ~ 
tinde bir deiiııkll 
mi yor- J _ _...-' ·'--
Şah ec'IJ'l, 
Elçllerı ka•~., ~ 
Tahran, (a.a)---~, ~ '1 

ııncla": 22 EylO -~ 
devletlerin ıiyaıl d•' 
leri ş.h tarafı• fi~ 
edilmiılerdir. 8'şıt• ~ 
)arı ., .. ayrı o~ 

etmiıtir. lraD 11:" fi -
yad•, Almanya • f'r.' 

Halil otlu k&seleci lbrahim, 
kundura çiyiıinia kiloıuna 1 
300 kurut• ••hrak ılatiklr 
y.e ptıtındaa tutulmuıtur. 

yadaki aefirler1•1 

H~~~!! ,.!,.. 
( Sudıt ) Klt••lnden ah1111z.. Çorakkapı Pollı 

••rt•• lıle, 16' HaH• l•llıl• UJaJDER " 


