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~•tanda şiara 
illik, vata-

"• hiyanetl ---Qtı11 feçmlyor kJ; i8H· 
~ · te ılUiiol• rinde bu ..._,d, 
~~l ••net Ye mev~ 1 
' ol11ı11f, millet v ., dev• 
~ ~ la&raaet ve itibar gör· 
\ ~ •ıa ıeaıia t&ccarlaua 
~ Çeıit inaafaı• eanafıa 
~ •llçundaa dolayl d&k· 
~i ''' kapabldıiıoı, kea· 
~,'1• la.piabanelere, men· 
~ •tıldılllarını ıörmiye· 
\' lt '~•unıyaha 1 FaJhıkika 
\ -:rıo, bir eınafıa sat· 
' 1d•a bir kir çıkar• " t.:·-··· r•y•t makul 

1 bir lıtektlr, çlinkll 
~ ..... ,. yolstar, ecreti 

"' 'b Çolak çocajunu aD· 
\"ip ••ttatı eı,adan te 
~ .• ;'•ti temett& ile re· 
tıı.~tktir. Fakat b6yle 
\ ~ •• b&tila dlloyaaıa 
~ .. ~ boiutmalar içinde 
~ tat'iı, itballt ye ihra· 

~ • tllrlll enıellerle 
~~iı fe•kallde ıa· 

..._ ba kir ve temet· 
'-"-f dalreında Ye 

~~l ttia tayin ve te1bit ,•ri laadatlar dahilin· 
..._~, •dUmeıi IAıımdır. 
~'t •11larda pek faıla 
C't-..1'• kir temin etmek 

, ''• lllallarıeı birçok-
~'l )•l&tı;ı ıibl, Hklama· 

" tdijorl.r ki bua11• 
\'~ ''"6metia, kaa11n11n 

::• tfllir •e •icdaaıa 
\ ~ " tea'ia ettiii men• 

ı~tı~ •ç•"çtlaktaa meı'ua 
Qi ltdaa batk• bır fOJ 

\ r • 
,.~, 

''u ba balıhiın•, bir 
~ 1•çıaraa p.:11. zor bı· 
,;~tbıldiiıa., mukabil 

' rnaaıı almalnta 'd• 
0 

• kaçük memur· •t. h ı . . 1 • ._ • 11 aıle erıD 

~~ '•fqr ve meı'un ka· 
't,,~• ihtik&r karıııın· 
~~ lll•rı ııkıntı ve ııtı· 
-~~ç kelime ile anlat· 

d•- kadar bllyik ve '" ..... ~ ~ ~ bı, l•aıanda J•t•JO• 
l 't ~ l•yrl metra mil• 
~"'-. twletin linet etti· 

._., ilalikirla vataad•t· 

"-:•••rrır ye miiıta• 
~ '6' "• d\>ha ıçık ve 
"- t •lyliveJim• .... ,.. # • 

, d •tlcaıı11a hainlik e· 
'-•tı ~'Y•aiyle vatanları 
''-.ı • ibaaettc bolaa· 
'-•''· Ç&nkll ba hay 
'- •lıet1er vatandıtın 

~"~:'-hatana ye vata
~-'• ralaat, niıam 
L~~ lııu11 lılr ıal
.... k. bir ,., ·cl•-

'-"• •ı1n.t 

-
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Çorçil Lord 
oldu 

Son Dakika K y .f nası ilk 

St ı . L • g tahliye· dildi a ın enın - ---o- _ 
• • 

mısı --o---

Londra, (a.a) - Kral Al· 
bacı Jorj, Çörçile ln~iltere· 
ye yaptıtı hizmetlerden do· 
layı ı&kran eaeri olarak "bet 
liman umamt valiıi - Lord., 
aaeanıaı tevcih e)lemiıtir. 

Londra. (a.a) - Sen Cey• 
mi• ••rayında logilh re Ha· 
r1ciye D•zarı Edenin reiıli· 
iiade logiltere, Dominyon· 
lar Ye 9 m&ttefik devletia 
m&me11illeri, bOyük bir kon· 
feranı akdetmiılerdir. Çör
çil • Suzvelt tarihi dekliras-
1onu hıklnnd._ bir kar r ıu· 
reli kabul edilmlıtir. 

---o 
Alman işgalin
deki arazide 

gerginlik 
_.--o---

Londra (•.•) - Almanya· 
nııı iıgall altındaki araıide 
geriiolik aüıı geçtikçe art· 
maktadır. Güa itçmiyor ki 
bu vaziyetin bir delili görül
meıiu. Norvecten bir çok 
ı c: nçler kaçmalda ve loğıl 

tereye iltica etmektedirler. 
Yüz kadar tayyareci de kaç
mııtar. 

Mareıal Peteain Fraoıız 
miUetiae itidal taV1iyo eden 
ı6zleriae rağmen f ransada 
vaziyet gittikçe ciddi bir hıl 
a•maktadar. Şimdiye kadar 
Fraa1ada SS kiti idım edil· 

rat için ne 
. divor ? --.. --

8erlirı, - Aakert mıhfil· 
ferde tahmin ediJdiğioe göre 
Leniograd Şf'brinde dört 
buçuk milyon iosan mahsur
dur. Stalin Leniogradı ıon 
müdafa kaleai olarak ilin 
etmiı ve mukadderatını ken• 
di tayin dmiıtir. --··--
Moskova Al

man zayiatının 
3 Mllgona wardığını 

tekrar edlgor 
Moıkova, (a.a) - IAlm•n 

lutalarının Leaıngrad ve 0-
dua ce pheleriade yıptakları 
taarruzlar mukabil taarruzla 
kmlmııtsr. Almanların bugii· 
ne kadar üç milyona yakın 
zayiat verdikleri haberini te· 
yid edecek deliller mevcut· 
tur. Almanların Sovyet za• 
yiab hakkındaki iddialara 
doğru değildir. 

----
Moskovaya 

•• gore 
Moıkova (a.a) - Aktım~ 

ki Sovyet resmi tebliğine 
göre bOtün cephelerde harp 
olanca ıiddetiyle deYam tt
miı, Baltık denizinde Sov• 
yet doaanmuı bir düıman 
nakliye kafileıiyle karıılıı · 
mıı. bunlard~ D bir Finlandi
ya Hı iki nakliyesi huara 
uğramııtar. Biıim gemileri· 
miıde ba1ar yoktur. 

Yeni bir tgnk 
topu 

miı bulunmaktadır. lıık ıöıı· 
dürme kanununa riayet et· 

Loadra (a.a) - Büyük 
Britanya fabrikaları Sovyct· 
lerin tanklarını yapmağa 
baılamıılardır. ilin edilen 
tank haftuı itlerine logiliz 
kadınları da iştiraa etmek· 
tedirler. Bilyük bir Iaıiliz 
f abrika11 yeni ıh.temde bir 
tank topıı yıpmığa muvaf· 
fak olmnıtur. 

miyen 200 kiti tevlrif edil· 
miıtir. 

FraDıaaa Almanları g6r· 
aiekteD oıaaan ve bir çok 
mOıkilitlarJa Loadr yıa vara· 
bilen beı Fraoaız genci B. 
Ç6·çil ve refilcaıı tar .. fıodan 
k•bul edilmiıler ve endile· 
rhae ıampauya ikram etmit· 
lerdir. 

Gerek B. ÇiSrçil ve rcfl· 
ka11 •• ıerek talebeler ka· 
dehlerlal Franuaın kurtulu
ıana lçmiılerdir. Geaçl r 
D•ol orduıaaa Utibak et· 
llltlaNlrı 

--111---
Londraya göre 

Loodra (a.a) - Açık de
oiı.lerde t•yyare t ftllkülle· 
rimiıio teudüf ettikleri Al
maa ve Fıalandiya ıemlle· 
rioden mtlrekkep bir laıe 
kafilealae hücum etmiılerdir. 
1500 tonluk bir nakliye ıe· 
misine lııbet fakl olmuı, 
diler bir ıeml de ateı al· 

1111'1r· 

Londra (a a) - Ru!yadao 
gelen hıberlerde mubarr- be
ler bütün cttpbelerde •yni 
bızl• devam ettiğini gö•hr· 
mektedir. Rus ordul•rı L" u 
kıvewet kudretrerini e-n ıot1 
hadde çıkarmışlar S!lloleı. ık 
te martıill fjmoçenko ordu· 
ı~n mühim ilerlemfler k yd 
etmişlerdir. 

Alm ulaır Kiycft 300 bin 
eıir aldıklarını iddia etme· 
lerine makabil M reş.l dud· 
yeni kıt 1 rınm k çın ·dığıtı 

va mürlafa ya d v m ettiği· 
ni ıöylemektedir. Kiyef ş 1: b· 

rinia tamaoıilc tahı ibi me· 
todik bir ıekilde olmuştur. 
Köprüler, caddeler bir anda 
yıktırılmıı ve ıebrin iaıo 
maddeleri ve malzemeleri 
beraber ıötiirlilmüf Yeya 

imha edilmiıtir. 
Rus ~i>pbesinde 6 gün 

kalan Deyli Telıraf muha· 
biri, Rus aıkerleriain maae
viyatıaa hayran olduğa, Ruı 
aıkerlerinin m&cebhez oldu· 
iuau yazıyor. ____ .. ..__, 

Tük di i 
kurultayı 

Ankara (a.a) - Türk· dili 
kurultayı yarın Doli:nabahçe 
Hrayıada toplanacaktır. Türk 
dilinin geçirdiği tekimOI 
devreleri izah edildikten 
ıoarş müıakerclere bıılına· 
caktır. 

Londra (a.a) -Lo•.tratla, 
Resmen bildirildliiae ılre 
benzin yükli bir loıllla n
puru üç h•ftabk bir ıe~ 
haıt n ıonra bir Ruı llma
Dına varmııtar • 

Her ae1'1 kadar ba Uma• 
gelen vı purun adedi bir la• 
de bu vap.ıruo yalnız .,. .... 
ıeyabat etmediil te...,_ 
ettirilmektedir. 

---o-- • 

lngiltere 
lsviçre 

Londra (a.a) - Dla Loa 
drada ntşredilen reıml illi 
tebliido lniçre ile Aıma•,. 
araıında yapıla• ticaret ... 
badelelerl dolaJlılyla ,...._ 
ye kadar hvlçH leblae ı..-. 
ter&niai ıaıterdiil mlM•• 
mebayi arbk ıW•rml,.ct• 
jiai, aacak briçnala ile 
bapta karıılaıtıit ,_.,hat 
takdir eden loıiltar• inle~ 
re1e yapılaca& ithallb• Wr 
hıddınıa memlekete ılna .. 
ıino müaııde edecektir. 

Iran mesel 

• • ... 

. --· 

DBımanın tiddetll ateıi kartıaıada ricıt etm•I• IHC ... 

kılın Raı aıke•lerı terk~ttllderl yerlerde tıı tıı ldlM 
bırakmımıfı çılaııyor. Kllıetie •aılfealal yıphkta• ..,. 
muYaffık olımı1arak ulr elit•• lıaa ru aıkerlerlal ~ 
ltraektHlrı 



ı(;.i;;.;.;;;.;ı~~1 Hammal0

ye ve 
Kahramanı j çuval işleri 
SO BUT AY i 

Yazan:H. O. T. ı ...... _ ............ .. 
"Sizinle b•ıb•ı• verelim, 

adamlanmızı birl.:ştirt-lim, 
Ceaiizi ortadan kaldıralı o, 

ıjer bu m6ıtevliyee aldır· 
maıeanız pek yakında aizia
tle akıbetiniz Karayetfere 
tllaer, taç ve taht.nız dden 
ıfder.. dediler. Halbuki Ala· ı 
koı Tellin d. ha e:vveı Cea• 
• ı haDla anlışınıı ve onun 1 
adamı olmuıtu. Bu olanbitenl 
•ufi harfine Ceagiıe bil
«lirdi. 
Sob11tay gene harp meyda
aıaı ve Taymanlarıa bekle· 
ıiai sildi, ıüpürdü. Kıt'alan 
•• taburları tarumar etti? 

- .. --
Ticaret odaıı meclisi, bam 

maJıye ve nalcliyt'! tuıft'!ıini 
yt-nİden tet"ik ederek yüz 
kiloda o •ı•i• olmam1ı k t r
ti ·le b~ber çuval içic 15 ku· 
ruş bamınaliye ve oa.kliye 
ücreti ahomaaını ' akarla,br· 
mıthr. Daha az lrilolu çuval· 
lar puarhi• tabidir. 

Mccıitt" çvallu meıeleai 
de müıake.e edılm ittlr. lbr • 
c.tçı tarafından ilıüm veya 
ir.cir Hhb alm11dığı •akıt 

çuvallar ıüratle nhibi11e iade 
edilecektir. 

Üzümler için 15 rtın, in· 
cirler için 8 gün müddet ta
yin edilmiıtir. Bu müddet 
gc.çtil.teo ıoora bu ay için 
cuval batına elliıer kuruı 

X6ılük Haaı da Alakoı 
Tekine biı heyet göndererek --C---
CeDgiıin 6ıerine yürümeii Tu•• tu••n J 

kira uıilrceHir. 

•• ittifak etmej'i tekJif et- ame e-
miıti. Ala koş Tekin bunu da • k 
cloat11 bulunan Cengiz Hana SIDe yeme 
.. ber verdi. 

Cenıiı Han, Sobatayla 
C&beyi huzuruna çağırdı, alı
•acak tedbirleri konuştular, -r• KurnJtay toplandı, 
mlzakere t piyce uzadı, bey
ler .. atlanmaz zalftir, ıef ere 
sor clayaaırlar... fikrini ileri 
dıdiller. Ceagizia kDçGk 
amcuı "Daratay" •• Soba· 
taJ mecliıte batırdılar. "8u
ail•kii itini yarana barakan· 
lar piıaıan olurlar, ıizleria 
ab ıaif ise biıimkiler semiz 
we kuvvetlidir. Hepinize biz 
at tedarik ederiz, tiı 1Lfer 
laaıırbiını bitirme'< guek
tir." deJiler. Beyler dai,ldı· 
lar, bütlla ordu hummali 
faaliyetlerine koyuldular, ge · 
•• Sobutay ve Cebe baıku· 
maadanhklara ıoçildil.-r. O 
wakitler iobutay 28, Cebe 
lae•üı on dokuz yaılarıada 
idiler. Bu iki harp k•bra· 
maaı tarihte pek büyük!n•m 1 
kazanmıılardır. iki güa aonra 
lauırlıldar tamamiyıe bitti, ı 
orduya hareket emri verildi, 
öadea gene piıtarlar göa t 
derildi, bunların esir edip 1 

ıetirdilderi adamlar dOtın•· 
••• yerini haber verdiler. 
Bir taraftanda caauı şebe
kesi itliyordu.=T •ymanlaraa 
reiıl Tayang Haa "Altayıu" 
nebriaia karşı tarafında or 
dugibını kurmuştu. Sobutay 
ile Cebede çayın beri tara- ' 
faaa yaıJeıtiler, harp patladı. 
Böı&lder, taburlar birbirle• 
rine atalpılar, bu ıırada M r 

tkit, Ceditat ve Oytal kabi· 
leleri de Tayang Hana yar· 
dıma koıtular. 1 oktamış ve 
C•mukadı ilnlü umandan· 
Jaıdan bulunduklara için bu 
ordul•na bııında idiler: 1 

Cenıiz ~Haa ıki oğlu ile ı 
mer&. eıde oldu;a halde hup l 
o ıla alııama kadar ıid
detle de•am dti. T •ymaa 
Ha•ı TaJAl'!f yualaodı, bey• 1 
lel Ta~ur Hı11u çağardılar 1 
•• ..... tepeaioe çıkardılar, 
ile• .... rabaav t•llm 

-o-
lobiaarlar ldareainin Alaan

caktaki ıiıara fabrika11oda 
bulunan ameleye ay baıın· 
d•n itibaren idarece ııc:ak 
yemek te•ıiine baılanacak
br. Bu yemek için par• alın• 
mıyacakbr. ---Emniyeti 
Suiistimal 

Ziraat bankaıında mobil 
yacı Şl~'ket 310 lira banka 
tediyatına kartı baaka vez· 
nedanndan 1200 lira almak 

ıuretil" emniyeti ıuiiatimal 
ettiiiaden yakalanmııhr. 

etti, bunu gören beyleri 
H .. nı çok se•dikleri için be· 
mt:n alet kesilerek dlt\idaa 

iı:ıdiler, bu aefer daha tid 

d"tle Ce11gız kıt'aları iize
.ıine 111ldudılar. Sobutay, 
lsıt'aları ve böıüklcri tarumu 

ederek bu beylerin üzerh;e 
atıldı, bir çoğucıu öldürdü 

Taymaolarda d•y aama,ıp 
bozuldu! r. 

Nihayet Camulıa, S ·butay 
tar.fıudao yakalandı ve Türk 
adeti veçbil iık .. rıc· edilene 

deo boğduıuldu .? 

Meı g tler, Oyratl" \ e 
Coyıatlar N:y4u aıııarla bir 
lıkte bozulduıda11 ıçıll petİ · 

ıan oldular, topra 1< uı C o
giı: Hanın mul ün ı taldı. 
Bu ..ıl., ı gö en C mu k İl.

Tokta bl'y ~ ı e sefir. t ti 
ı açın .. kt. gördüler, bu ıe 
frrde Kugız ur iltica ehi· 
lcr, Ceogız bu ıki buyük ve 
feaatç• oüımaolarıaın pefİ fJ i 
bırakmıyo , ODiara adamları 
ve h.fıyeleri v..aıtaaite adım, 
adım takip ettı11yordu. Bu 
ikı bilekAr ve müf.it düş 

m•r>ıaı Sobut•VIJ havMlf' ettı 
Oua ıa talimata vermitti: 

-Sô11• .,.,._ 

(llLtlR illi) 

Tokatta şeker 
fabrikası 

-----
Tol<at- Tu•hıl tı:lıer fab 

rikHı 31 AğuAto! gece yarı· 
ı•ndao itibart:ı 941 yılı kam· 
panya f .. aliyetiae baılamış 
bulunnuı"t•dır . Fab ikan1n 
zı ,.ad ve dahili işleri nde 

çalııan ımele adtodi 1500 
kişi indudır. •Bu yıh11 pıan• 
car zeıiyetı ıebau 60 70 bin 
dekar olup yüz elli üio ton 
pancu ahoabiieceii ve fab 
rikaonı 3 aya yakıa bir za· 
manda bu pancarı İflİyertk 
22 23 bin tona yakın şeker 
iıtibsal edebileccıği tahmin 
olunmaktadır. 

---o-----
Sanat 

ı ektepleri 
Sanat mek•epıeriy ie ioıa· 

at uı ~a m kt~plerine ahna
cak parasız yatılı talebe im· 
tibanlarıaa girmiı olanlano 
eYrakı taaJamea şehrimi.ze 

gelmiıtir. l'Jlü ı eaddit koıniı· 
yonlarc• tetkik edilmekte 
olan evrakın 1Jeticeai ve ka
ı.aaanlann iıimleıi birkaç 
giia ıoara betli olac•khr. 

---o--
Çimento 
.Fiatleri 

lzmirde çimento fiyatları 
ıayırce teabit edilmiştir: 

Evvelce moıörde teılim I" 
tiyle 50 kiloluk torbada çi 
ınento 132,S kuruşa satılıyor 
du Şıındi 137.5 kuruş• aatı
lacakt1r. Dükkiada 137,5 ku 

ı Uf• 11hla çimeDto da 144,5 
kuruşa 1ahlacak v,, pırakea 
de aatıtlarda bu artıı niabe· 
tiade zam yapılacaktır. 

--:::::::---
iaşe müdürlüğü 

İaşe müdürlüğü içi o bi . ıo 
ci kordonda p.aapı>rt kartı· 
11ında bir bi oa kİral•omışhr. 
late müdurlüğü, ya ıoda 
bu bioada Ç•lış oıya bıaıhya 
C • ktır. 

Benzin , pdrol ve moto 
rin teniatına Öoilmllzdeki 
Hh güoü başl•n• c ı• tar. 

----
Lastik 

l•ıaobul gelruış olan kam 

yon ve olumobıl ıistıklt:ı in· 
den l mir ıbtıy .. cıoa 11yrılan· 
lu y,. kın da gd 11 i ı ecelıtar. 

Buol.r ıbt ıv ç s. b pled. den 

mü •ac t edi p sıuya girrnİf 

oliiolıucı te•r.İ dıl .. Ct!..,tır. 
11111111111111111111111111•11111mıııııııı uımıııııııııııı11111111111111111 
Cııt ·ıc Z h ı H at .. ı ıklnrı 

Mü b "'li l ~ I 
DOKTOR 

"a ih Sonad 
ikirıcı Beyler So No 79 

r . şık 
h M"mlekct IJaıtanrısl 
R orıtkeo uteha"sı•ı 

• nul•e• "~ le\.tr ._ ledl'uıa 
ıc.pıhı Udacl Beyler Sokak 

? • 1" llON 541 

Lise ve orta· 
okulların 
dersleri 

--o--
Aokara - Maarif veki

le-ti maarif vekillerine fU 
iuhıh bildirmiş•iı: 

"İlk ve orta öğrdim mü· 
el!luelerine aıt kadroler t ... 
dik edildi. Bu vaziyete ıare 
orta okullard• açık öğret
menlik kalmamıştır. Bu okul· 
lar bugünden itiberea ted
rıı ta b ş ıyacaklard11. ,, __ .. __ 
Bulgarlar har· 
be gir~ cek mi? 

Londra (a. ı) - G:tzeleler 
8ulgariatarıın barbP, girme· 

ıini mubitkkak gö Üyorlar. 
Bufgarıataaıo fc:" kı.ıide ah 

val ilio etmesini Bul~arista 
0111 ıapubj y.-pmak üz~re 

Sovyet paraşütçüleri Bulra· 
riıh•n içlcJriae atalmıı olma
larauı öıür olarak ırösteriyor. 
Mumaf h daha derio ıebep· 

. Jerde vardır. 

--o--

Un istiyorlar 
Tepıeciktt! ki ıimit fınocı· 

ları matbıamıza ıelerek: 
"Bize üç dC>rt aydan. beri 

un verilect iiai gazdeler 
yazdı. Fakat un veren olma· 
dı. Kira iıliyor, kazanç veri
yoruı. Fakat kazanacak va
ııtalarımız temin edilmiyor. 
Biıim halimiz ae olacak? 
Bornovaya, Menemene veril· 
dıii halde bize niçin veril 
miyor?,, diye ıızlaaıyorlar. 

Aid olduğu makamın dik
kat nazarına arzederiı. 

-<u:O --

Usküdar 
Tramvayları 
lstanbul - O .. biliye veki· 

leti O a., üd r tramvaylarının 
belı,diyeyc devredilmesini 

muvafık görmüı ve İcabeden 
teşebbüie g çılmiştir. 

lzm·r abancı 

Asker"ik 
Şubesinden 
Şut> .. mız1e yoklaması gö 

rüıen ve ıa. ıf ve alay 337 

11oğumlularla ve .. lcerlik ka
rnrnuouo 8S Vt' 86 cı mad 

d~lcrioe gö•e mu•o ele fCÖ • 

ı ea yoklama kaıçcı ğı ve ba· 

key la dan an ıf!~u ayrılan· 

1crao ı\j._.kedilmek üzere 26· 
9 941 CumR güı Ü aı..ıamına 
kad.ı&r fUbemıze müracaatleri 

ve bitifı li ,. bar ket edenle 
r in aakuıik anuounun mu-
.. ddcl m ddel erine glhe tid 
dt;t le ct zal11ndırıl cakları illn, 

o ıu u , ı ----



Buaon ına11ızca uarın Almanca, .. 
3 &nen De11 

11J•1 lae•) bıaim var. be h11 •&i her,, onun var. Sbe 
~)~lata,. oaua var. We he• you (yu) bave - ıizia var, 
• ı. '' - Onların •ar. 1 am - Ben'im, he iı, ıbe İ•, 
':: 0dar. \Ve are •&r,, biziz. Yoa ue-ıizıiniı. Tbey 
~ Oatardır. 

\l .. ' ...... babçe, hat "het,, t•pk•, boy-erkek çocuk 
~ . ....!6rJ .. kız çocuk, ıiıter-bemıire. House "havz,. ev. 
~. '!• doı-köpelr, cat (ilet) kedf, Fatber-Peder 
~-: !°•dır,, valide, brotber "bradrr., birader. 
' •tbom,, evde, at ıcbool .. et.kul,. mektepte. 
~•et, Do-bayır, uhat-ae, but "bat,, fakat, 
l't .. 

1 
ıle, Watcb "veç

11 
c~p ıaati . 

1 ~ "b0•r .. uzua, ıhort "ıort,, k11a, ıood-iyi. 
.. ta'd,. feaa, large (lirç) büyük, ımall "ımol11 kOçilk? 

1 
•de, in-içinde, wbere "•er.,.nered•? 

~ ~ ,_~•t• T Ad • R":ıı ı · · · b ı · · ııt d Y• yaz •i•mız e me erı ıyıce eı er eyınıı, gc· 
"J ~ ''•te küçük ciimlelerle bu kelimelerio nasıl kulla· r ,.,. olt t w . f •v• erecriız. 

''Yn 
~11tbanları 
l ......_ __ _ 
~··~,o ( 
~t~ • •.a) - jıpon bl· 
~~. ltore'H bir balıkçı 
~·· ID•ynlere çarpıp 
~' •da11 doğan bld11eyi 
~ h,:• b& ilmeti neıdia· 
"' ••to etmit ve baaa 
~ lıf ltaaaı•na 6n6ne geç· 
(.' • ilam ıelea ted· 

• .J ~it ••rlıal alınmHIDI iı· 
~ ~ . 

Düşerek 
Parçalandı 

------
l.taabul, - F atibte otu

ran bir ailenin 6 yaıında n
han iımiadeki çocuğu evin 
~6ıd&nc6 kat peoçereıiaden 
ıokığa ıcrkarken birdenbire 
d&ımüı ve v6cudu hurdabat 
bale K•len yavrucak kaldı
rıldı;ı baıeki hastaneaiade 
aım6ftllr. 

Ceaedi muayene eden ad· 
liye tabibi Eaver Kuan def· 
aıae ruhaat vermiıtır. 

~ ~1'- IDinHebetli ola· 
~J' ti1e aeıaratHarafıa· 
ı:ıtlt " bir tebJii netredil· 

~ ~ ~,~• !•bli(de bildirildi· _F_A_Y_D_A_L_l_B_l_L_G_IL_E_ 

'"~: .. !:0 is· :;!::~ Yağ lekesini nasıı · 
ı ~ t 0

•daa fHıa •er1eri temizlemeli? 
/ ..._~, :Plıımıt ve 1 eylül· 
~ O tonluk bir b•hlrçı 
:'-t ~••eri bir mayna l'd bıtmııtır. 
~ ~i '~ .•onr• bablrçllar· 
l:-.,~ bırınia izine raıt· 
~~~ 11hr. 10 eyl&lde 4 

~''· ~Jaa toplaımken öl· 
~ ~i tılı6r kara ıula
'- ~, rçoJr ıeueri mayle-
~'t::lld batandağu gCS· 
~'I :· Ba bal gece 1eyrl 
~ lllkln ııı bırakmak· 

ipekli olıun yilalü olıua 
y•i lekeıi olan bi r elbiseyi 
talik yahvt UD ile temizle· 
mek mümkiiadilr. 

Henüz kirlenen lbisenin 
lekeıi lizeriae boca talk pud-

1 raıı terpıneli, b~ı oa dakika 

ıoara yağla yağlanan talki 
ıil neti, te"rar talk ıerpmeli. 
Bu da yağa çekince ıilkmeli, 

yeni talk 1erpmeli1 iki üç 
defa talk konunca lekeden 
eser kalmaz. 
Leke eaki iıe &zerine ııcak 

Eski ramazan 1 

günlerinde 
--o- -

il tar topunun ön daki-
ka evvel aile. soırasın. 
da intizar ve binihage 

zevk ve dini huıo 
--o--.-...., 

-2-
BIRAZ DA SOFIY ANE: 
Mübarek Ram z n günle· 

rinde merhum b bam. ak· 
ı•m üzeri iftar topuna bir 
çeyrek kala, ullana ballan• 
elinde teabib, dilind~ zikir 
ve diğer elinde üıt6 bol ıu· 
ıamlı ve karıcıotlu Rama· 
zan pideleri olduğu h ide 
eve gelirdi. Biz o vakit kır· 
deşlcrimle kapının ardına di· 
ıilir, bab•mızın elinden pi· 
dele ri alır. hemen ko~arak 
yarım ıaat evvel haıırlaumıt 
•e donatılmıı ıofıaya götu· 
rürd\lk. 

Babam, ağır ağır ıofraya 
yaD•far, ya •andalyeye, ya· 
but kendisine mabıuı olan 
kol\uğa olutur. okumasında 
devam ederdi. 

Biz de dıba altı yedi y•f· 
larında ilıe Menemen det· 
tileri gibi sofranın etrafına 
dizilir. gözümüz annemizin 
huınıi ve titiz bir itin ile 
huırlıdığı iftar t pıisine 
gözlerimizi diker, ra 11ra 
ağzımızda hufu e. gudde· 
lerio harcliete gelip bol bol 
ifnz ettiği 11lyaları yut '• 
sabırsızlıkla ift ır topunu 
beklerdik. Duv rd ı büyük 
11ıtin tik tık r kk sesin· 
den b şk bir ey i itilmez· 
di. 

Bıbımııın ) fizüne bir na• 
Hr •lfederiz: O, göıl rini 
yumn o,, busu içiııde dudak
larını kımıldahyar. bir de 
ann•miıe "bakarıı. O da b•· 
ıun önüne eğmiş "e yine 
dudakları lınpırd ıyar k bir 
feyler okuyor, okuyor.. Bu 
uzun okumaklar ve seııiılik 
devamda, hepimizin kulağı 
bum diye pathy cak olan 
topta .. 

Bir türlli bu An geliver
mez. ~ '1~1~1aler temmuı ajın· 

~I._ dıtoıtok açıklarıııa 
~t 'tt11. Ve bu ııtalarda 

ıııı._ •o,y 
\ ,_,, et Hdyoıu ıer1e• 

un koymalı. Ateı &zerinde Agakkabıların çok da. 
bir kı pla unu kavurmah ve 

~ ~~~ telılikeılae gemile· 
İ ~t-.~tt •t . Dazarlıı rıaı cel· 
t/ ~ .. ~ J•ponyanıa ihtar·_· 
~ ~-.. ~llıen Moıkova bu 
l' t •tııa Öallne geçe· 

1~ ~"' 'dbirletin alınma1ını 
,,ı u._. •t11ı 1 l'' ~ 1 •e bu 1ebeptea 

("' h '>fiyetl timdi tid· 
~ \.~'ti oteato etm&k mec· 

'de kalmııtır. 

~ten satılık 
d·· ._.t)•,, Unkin 

\,_el P•t•11nda Suaçlar 
~ ''t' tıtnn, pul, ıu ve 
~~·• d&kkla devren 

' ' 
1
•tlye11lerin dlkkla 

tblrıceatlars . S-3 

ııcak iken leke llıcriae koy• uanması için bir tedbir 
malı. 

Yeni ahaan ayakkabıları Talk pudr•ıı Kibi ayni 
surette ııcak unu leke 6ıe· uıun müddet dayandırmak 

için dabı giymezden evvel 
rine koyup ıilkmeli, leke pek altlarına birer kat vernik 
çabuk çıkar. ıürmeli, kuruyunca bir kat 

Müzik 1yuvası 
Maarif vekiletiDin tasdiki 

ile açılmııtır. Oıta okulların 
birinci, ilk okulların (4) ve 
(S) inci ıınıfluıaa devam 
eden talebeleri gayet elve
ritli BcretlerJe kabul eder. 

l11hat almak va kaydoluıı· 
mak f~la 3 Ocll Beyler ıoka· 
tında (38) aumaradı okul 
idarHlne m r11cııt olunma· 
fular. 3-3 

daha ıürmeli. bu da kuru· 
duktan sonra giymelidir. 
Kundura iki misli dayanır. 

Deniz altında 
Jibr it r bog ıı il Mını 

denizi altı d bir Hin 1 )' • 
pılıcığı söylenir durur . 
amma ilk denlı eı ltı lOneliui 
J ponl r y pıyorl11. Bu t6· 
nel japony DlD n blly6k 
adaıı ol n Hondoyu c nup· 
taL.ki Khı· Sui ıdııını bıt · 
b1aıaktır. 

akı girince 
akıl çıkarmış 

--o- ... 
lıtanbul, - Kadıköyünde 

oturan Mahmud oğlu Muıta
fa ve Reıid oğlu Muıtafa 
adlarında iki delikanlı ev· 
velki gün Haydarpııa iıke· 
lesinden bir "sandal lıiralıya
rak gezmek üzere denize 
açılmışlardır. 

Bu guiııti esna11nda ka
faları tütsülemeği de ihmal 
etmiyea iki k fadar bir miid
dct sonra ıarhoı olmuşlar 
ve bu ıebeple de ı hilden 
bir hayli uıaklara açılan aau• 
dalı idare edemez bale gel· 
mişlerdir. 

Bu ıuretle baııboı kalan 
sadal bOıbütüo ıç•kl ra doj'• 
ru sürüklenmeğe ve Hayır· 
ıızada iıtlkametinc doğru 
ilerleme&'e baılamışhr. 

Denizin ortasındM ç reıiı 
kaldıklarını anlıyan Mu.t • 
falar, bu defa f erycda' bat· 
hyar k, etraft.an yardım iı
temiılerdiı. Bu b eyec nlı 
vaziyet birkaç ı t dev m 
etmiş, o sırada H yd rpaş 
açıkl rıcda bulun n potiı 
metoru kaıezadeleri gö erek 
imdadlarına koşmuştur. 

M cerapHestlcrdon M h· 
mud oğlu Mushfa, orl:u 
ve h yecıı.ndan motöre lı 
uır alıum z tedaviıi ae b ı· 

1 nmıştır. -- -

E kişebir, - Son iki h f . 
t içinde, şeb imiz i ta yo· 
nund , iki y ke icili va· 
k ı olmuştur. Kabzım 1 S • · 
lih, lst ubula gitmek için 
gi~eden bilet ahr en, yele 

cebi kesilmiş ve içinde bu· 
lanın iki bio lira 11şmlmıı· 

tır. Kabıımal Salih, trene 
bindikten vı:ı tren hareket 
ettikten sonra, b şına gelen 
fellketin farkına vumıf, ilk 

iıtaayonda poliıe haber ver· 
mittir. Salibin para11nı ça

lan yankesici henüz bulua• 
ma.mıştır. 

Geçen hafta da ldaubula 
giden keresteci bay Derviş, 

iki yüz elli l~r:• kıymetinde 
bir ıaatini çaldırmıştır. Der-
viş Bozöyüke yaklııırken 
anlamıı ve poliıe hıber ver· 

mittir. Zabıta faili yakala· 
mıştır, 

---o......-.... 

Bu gar gemisi 
battı 

Sofya ( • ·• ) - latanbula 
aitm ktekte ol n 4158 tooi· 
l&toluk Bvlıar Bodi a ticra· 
ret gemiai dön ıtc gcmid 
vukubulın iki h:ı fila rı tice· 
ıinde blrkıç dıkikıda b_ıt
mıttlr. 

2SEYL0L, · 

~ .................... , . 
i ,,Rusyanın ı 
i Carları'' . f 
ı VE 1 

i - Kanlı lhtillllır -1 
...... ..a ................ .. 
Yazan: HALiL ZEKi OSMA 
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"Beş eüo dü
şünceden 

sonra 
. Beş gün dllıüace ve mi· 
z•kereden ıonra döıt rullaal 
reiı. metrepolitler, Hblpler 
papaalar, pıpaalar naıibatl• 
dolu bir mütalianame 11111• 

d11lar. 
Ba ve.ikada mukadde• 

ahitnamelerden dokuı miHI 
gösterdiler. Yedi mini de 
yeı;i ahitnameden. derc~ede .. 
rek Çara banlardaa diledi· 
ğini hatıbap etme1iai teklil 
ettiler. 

Bu nHlhatlerin ıoaaada 
şuan ilive etliler: 

Çarın kalbi c:ena6aW• 
kın eli icindedir. . 

Alla/un elinin rJ•renli 
ilhamı icra etıin. 

Huiranın 14 üacll ıl•I 
Alekai Çueviç hapıeclil ... 
Odc:sen Piyeropol laaplalaa• 
nesine kapattırıldı. Ayıa • 
yedisinde iyanda teıekkll 

eden fevkalide mahk ... 1• 
çıkarıldı. 

iddiaları prenı Miaçikef. 
" Tolatoy ve Şafirof derm•J•• 

cdiyorl ı dı. 

Muh k meal eıaııaı ...... 
b sı aleyhinde ıuik•ıt lla· 
zarlamak,. maddeıi tııldl 

diyordu. F kat onun bl1le 
bir hazırlığı idare ettiii ••· 
bit olımadı. Çünk& o ec••· 
bi ülkesinde balaaayor•D.. 
Rusyada ihtililler buırlaa· 
dığın1 i1itiyorda. Y alaıı b••· 
ları kimlerden itiltijial llJ• 
lemekle iktifa etti. 

Ahalinin Çareviç• "Rm· 
yanın istikbali,,aavaaıaı ver
diiini pıpu lıoktn ltr••· 
diğlni ıöyledl. 

Bu duruımadaa bir .. , 
çıkmadığını gören malak
heyeti mahkemelerine illa· 
çikof •e Tolıtoyaa iaaıba· 
lıjında milcrimla mala,... 
bulunduğu kalede dı• ... 

karar vererek ayın oa do
kuzuncu rBa& kaleye ı•I•· 
ler. Çareviçi bir baa•ıt if· 
kence oda11a• aldılar, ora· 
da iıkeace direjiae -rak 

cellit k•mçı ceu11na ıiıittL 
Yirmi beı kamçı yecllktea 
ıonra Alekıi Çareviç ubk 
canından bıkmıı, itk .. ce 
çekmekten · iıe bir ıaat ••· 
•el ölerek bu lıkeacetlea 

kurtulmak istiyordu. Iıt• ~. 
can ac111 ile ıöı iıtecli •• 
dedi ki : 

- Şato mtlikem .. ı haı•· 
rund ki itirıfıba:n tekrar 
~diyorum. ._ -···••ı ... -



Muhtekirlere 
ibret olsun --o,--
Mimmr Kemalettin cadde

ılade 47 numarada Alaıe
lairli manifatura taciri Muı
tafa oğlu Sllleyman Sağıroi· 
laaaa, majaıa11nda mühim 
miktarda kumıı bulunduğu 
balde Htmadığı ıi lliyet cıdil

mittir. Eıyat mürakabo me . 
marlar1, Burdurlu Mc:h med 
Karaıözü. bu mağazaya gön· 
derere" kum ı ı tın almık 
için müraca~t ettirmiıt-.:r d ir. 
Bi11at Sül"'yman S"ğuoğlu: 

- Satacak mahm yoktur. 
Demiıtir. 
Buouu üzerin• müralıabe 

Iİlemurları tarafaudan m•ğ• 
aada yapılan tetkikatta 1533 
metre çiilaki kumat batua
maıtar. 50 top tatao bu ku~ 

maılar alınarak ayni cadde
de diier bir tacire yeddie· 
•i• ııfatiyle veıUmif, S ley· 
maD Sajarojlu da mıjaıa· 
ııada kiilliyetli miktarda k:u· 
mat bulunduğu halde ıatmı· 
1arak ihtikar makHdıyle 
laklamak ıuçuodaa mahııe
meye verilmiıtar. 

Mabkeme, dun Sığıroğlu 

Slleymanın tevkifıne karar 
wermiıtir. Muballemesı mev· 
kafen devam edecektir. 

Bir mliddet evHI Mimar 
Kemaleddin caddesinde"i 
maaifatura mağuasıada ıe 
teD buluaduğıı hatde satmı
JaD ve memurlara 550 lira 
ılfvet vereu ve yakalaaaca
ia ıarada firar eyliyea mani· 

fataracı Giridli S . fter d&a 
abıta tarafından Maaisada 
1akalanmış ve muhafaza al
taada lzmire getiralmiıtir. 

Keçecilerde Çullut)ğJu ha· 
aıada Mehmet oğlu terlikçi 
lımail ve Tahıin oğlu Eıref 

de, mest imaline mı hsuı 
metreıl · 4 lira kıymetindeki 
IAıtiii 20 liraya Htmak ıu
retiyle itatikar ya pbklarından 
tatalmuı ve adhyeye veril 
mlılerdir. 

Uıak Aaliye Hukuk M·h· 
keıiaden: 

Uıalnn Kemer mahılleain· 
dea Aıiz efendi oğlu Şüluü 
Açın taraf ıodan karııı Uşa 
lua Boıkuıt mabahuindeu 
aıta Sü'eyman oğullarından 
Mehmet çavuş kızı H u ibe 
Açıa aleyhiae Uıak asliye 
laakak mahkemesinde açılan 
ltoıanma davaaında elyevm 
otarduiu yeri belli olmıyan 
•lddeialeyha Saibe Açınırıı 
lllaea davet oluamuıca ka
rar verildiğinden muhakeme• 
ala muallak bulunduğu 14· 
10 941 Hh ıDuü Hat 10 da 
Uıak Hliye b,ukuk mabke· 
meainde bazır bulu11'llalara 
llıamu ilin oluıı ur. (3962) 

• 

ah 

iplik verilecek 
--o--

Şimdiye kadar iplik te•· 
ılab bakaıada tetkikler yap· 
mıt olan l&rtıaad vekileti, 
ihtiyacı daha iyi •e eıHh 
autdte karıılamak için ted· 
bitler almıthr. 

Ôtcdenberi dokumacıhğı 
·meıl•k edinerek çalış r..olarl• 
zııti ibtiy•çlan içio doku-na· 
cıhk yap•nlar ve koop l! ratıf 
teıkUatuıa baıilananlar hık
kı nda bir nizamname hazır · 
fıııamııbr. 

Bu g ı b ı lu hMlı.:knıd• niı ro· 
namede iphk tt u.İlltıodta l 
ne ıu re • Je ııtıfad~ edı clt:riııe 

daır •yıı ayn blhtlınlet vııu· 
du 

----
Zeytinlik yandı 

Uııada i.öy alaoı mevki• 
iudeki ıeyttolikte yangın 

çıkmıf, ıki •••tte ıöad8ıiil 

m&ıtü r'. 

Y ~arı a Haaan o;lu I•· 
maiJ Ahıuıo o;ıu yt dı ya
tında Feıidunuo sebebıyd 
VtS• d ıiı aolaıd Olf tır. 300 
döaü u araıido 250 zeytla 
•iacı t~mamea yan nıshr. 

ııuamet mı kapar? 
-o,--

N eıir aı hu•nda r11laaao 
booıtil Türkçeden bazı mi· 
ı•her: 

1 - "lzmlr fu.1ıadıe ekı· 
poz•nlara ziyafet verildi ,, 

2 - " Toprak ofı11İ me• 
morlara lojman yaptıracak.,, 

Bu necedar? Bunu kim an· 
lar? Vo bu, fdıefi bik•mt 
mllthiı bir filur midir ki bil 
diğımiz Tilrkçe ıle ifade edi· 
lemiyor? 

" Eıupozan" yerine "mal 
teılıir edeo,, .. ıojmao,, yeri· 
ne .. mesk'.en,, iıh .•• dense de 
halk mio11101 aolHa ve li· 
aaaımız Ç•ğ•ıoden çıkmHa 

kıyamet mi kopar? 
Şu caııım hı•nımııa irıa•f 

edelim. Oou göıbebrğimiz 
gibi korzyahm. 

(Akıam) 

--o---
14 Alman ıre-· 
misi batırıldı 

--o---
Moıkova, (•.•)-Dün gece 

neır~dilen reami tebliğde 

mubarebef e,io bltün cephe 
boyuuca!:de•am ettiği kayd
edilmektedir. Miltemmim diğer 
bir tebliiae de ıoa zaman• 
larda Almıalana 14, Fin· 
Jerin 2 nakliye g emisinin 
batırıl . ıiı iki •• ,. sremiıi 94' 

müt a idit destroyerfeıin b 11-
H~• uğra,ıldığım ve Sovyct
lerlo hiçbir zayidları olma• 
dıiı bildirilmektedır. 

Millt oıyanıro bilet'erinizi 

[A1L21N slSIJ 

RUSLAR 
Ne Diyor? 

ALM ~ NLAR IITALYJ.lNL? 
Ne diyor? 1 Ne_~~.!~' - ------Moıkova, (a.a) - Sov•et 

istihbarat bü roıuaua tebliğı: 

23 eylülde kıblarımız bitua 
cephe boyunca düımaola 
ç.ı rpıımııı•rdır. 2 l ~y iü de: 
28 ı b•v• mub u c:b •le rau de 
ve 25 a tayya e weydaui•fl n 
d • o lııHk üzere ce .ııa ıa 53 
düf naa t•yyaı cıı tabrıp 

edılmiıtir. 

0 

Rema, (•.•) - R••-' Berlio (a.a) - Alman baı f 
lig·: Şimali Afrlllıd• 

kumandanlığı cı ıD re•mi tebli- O 
devam etmektedir. 

RU3 ORDUL~RI iHATA 
EDlLMEL>l 

Mo•ıc:ov•, (• a) - ;,:ıvyct 
sözeli .ü Lı.>ıo ııt< ı Jört S1>11 

yet otduııuua çe ııı ı dığı b .k· 
kıcıdaıd Alın •G h•beraoi g•
zot cc ilor koaf .,,uoııod• t ~ ll· 

zıp ederek deaıittaı ~ı: 

"- Al!.llaal.r dab.. ö •C-' 

b~t orduoua çevrılJiğiud ·a 
babsetmitterae de ıo ua dört 
orduaua ç • vrıldığ'ır1i aÖfl" 
melde ıktıh etmı ılıısrdir Al· 
macalar buıı h a ev1rel g u p 
oölgesin 1elu orddluı ınııı d .. 
hı •t•y• ça•ıı nış lı raa ~.ıa. mu• 
vaff •« ola aııuıf • 1 rdır. C ı 
oubu g ıtr oi cepb ı · t1 i e d'3 
muv•ff• ll ol • ıoty• C•k tard ır 

HAV ~ 0S10 JAL0CO 

ği : 

Kiy .. füı ,.,ıc mıotakasıoda 
dliımao bt• tikle r ioın imba11 
bue'\d t dev .. m dme .. tedir. 
Geri ka lan 11b11d.ıa iki cep 
h de 11 \u,tıral 111 olan Sovyet 
lluvvcl e i e handao bakı 
lıoc• kar makarıfık halde ol 
dukları göı ülmektediı. 

Bir k aç gün zarfında bü· 
tüo mahsur kuvvet ler iaıb jf 

e dıl~ cektı r Savaş h yv• re e 

rİ uİZ Kro şt d ÖoÜ ı de Rus 
saffı h"p g ·mit .-rioe taarruı. 
ttmitl rdir. tSir dest• oyı:r ba· 
tmlru ıştır. Beyaz d~ aiz ••hi 
ıiode bır av tayyuemız, bü 
yilk elektirik aantrahnı tama 
miyle yalıımııtır. Leningrad 
t'e Mos"ov•d• aık:e ı 1 tcaiu· 
ta da muvaff-.kiyctli taarruz. 
yapılm•th r. 

. lz~ir askerlik 
Şubesinden: 

--~-

Kıytf mıotakuında bava Aş1iıda isiml · ri yasılı ye-
tlatüoıUjil bıaklnu daki auale de" ıubaylano h emen ıube· 
t...oıova llı Almanların bu tıs ye mür .. c tatları ile keadileri 
tü 1l ü~ü e ld e e.temediklerioi, bur11da mevcud olmasalar 
h(lc oa.cıaıı ıı dacı dftf miloın dahi bil~n v"ya akrab•ları 
adetçe f ai~ o lduau, bütüa bu utf.r10 nerede bulunduk 
Avrupt fıı t:uikal•rıaın Al· laraaı fUbeye haber verme· 
m•oY• besab ııu Ç•hthkl.,ı · teri meof•atlerı iktızaaıodaa-
aı ••yle aıııtir . dır. 

:ıA Y "'L M AHSULO 1-Nakliye t imeai bamit 
HA8ERRER oğlu 315 doliumlu Ha1an 

Loıofald, mar"şal Budiye· T .absia (Meocmen) 21050 
nloin y~raoe geneul Kouye· · ı cil DUID•tah. 
fio t.yio ediıaiğini ve Bal. ! 2-Levuım teımeni Der· 
bıldakı RLlı ftıo11.1od•o 28 · vit oğ lu 319 ttoauın•u S"hm 
bıp gemi•ıaia laviçre ıula · j Gö tter (44883) sıcil oumd 

rına ıltica ett•ğioi bi ı dıreo 1 rau. 
b.n. " b b 1 . t kü t -~ ........... ı ................. ı- ...... ~utuo • er erı e ı p e o ı a--:=::::~::::::=.::::::: :::::::::::::::::::~ 
ve bun ano hayal w•b4u ü 
olduiuou ıöytemişt i r. 

ALMAN ZA YIATI 
Aımaol.,ın ioaanc• zayia

tına geliace: Boıof '"ıu 70 
gü11de yani eylülü ı biriue 
kadar Alaua • zıyiataoıo eo 
az 2.30J,OOJ kitı olnuı lü · 
zu nu :11 terıı dlz ettir uiıtir. 

MOSKOVA YA AKlN 
Taa ajaoıı 23 • 24 eylül 

gecesi Almanların Moakova 
üzerine bir tayyare akını 

y. pl ıkla1101, fAllat· d.fi bıl · 
taryalarıa eteıi ve a9cıl.rıa 
faaliyeti n~tice,in rle tayv•r~-

ıcr d•ghıhuıı, y .. ın :ı 2 oüş· 

ru .. u t• y y ccaı ı tur üıatunde 
uç .. bllmıı• t.bı ıp ve yaogıo 
bombal .. rı atu:aıt ıac de h .. ıu 
eb-.,maııyet,ızdır. 

2 TOPÇU BATAR'a'~SI 
IMnA l:.DlLDI 

Moıko•a (a •) - Ruı res
mi tcbl iğıadeo: 

23 c:ylül g ecesi kıtalarımız 
bütüa C t pbclorde hube de· · 
vam etmıııerdir. 12 13 piya· 
de alaylaı ı ile düımaaıo iki 
topçu batary1111 ta hrıp edil 
mı şu .. 

Devlet denizyolları 
besinden: 

' zmir şu-

26 Eylül cu Oıt gü üadt'l a •ti ureıı limanımızdan lsbobula 
bardıet ed~cek yuıcu vııı pu~ l.uı ÇO\l e:rkeo b.,ektt ede 
Celde11ndeo kam•H Ve gtherte yolcularlOID bir liİD evvel 
d eü biletlerini aceotahkt. n almalarc ve gece yarısında fe · 
miye ıirmit buluam•lar ı ı lio <1lunur. 25 26-27 3969 

taarruzian pbalı Ortll., 
logiliı tayyareleri •, 
yaph. Buoua oetic ·•10 

• • dütm•n t•yyase.a 
iç1 11de dütürilldti.. Of 
tetekkülle iae •81' ~ 
verdidıai. Bir dlit ıo•• itı 
ıiae iıabc.t kaydedillP 

b •tıt• ateş almıı ve ataıı ıı 
de hasara uğramıtt11• ~ 

eııı' to nlu" bir SilfDIÇ ı ~ 

C o t•'1 
tarılmııtır. cbcl l lf 
ğ •ZI harıuıuodı di 
biltük Zal iat yddifil 

Tabrip ediıea ıcmıl•' 
di dördü bulmuıtur• 

Yeni 
Konuşmal,ı 

Londra, (a.a ) ...... ,, 

Skeç gaıeteai BerliO fı 
r•f dıplomatik: m•b I• 
deo alıuao h ıberler~ 
deu Hıtıerle Meret• 

1
, 

oıo yakında Para• •' 
li. de butuı•cakı•r1"1 f 
yor. Bu müıallatt• I•~ 
Afıikaııuda F raDl1•

1 

m•nlat araııada ıf , 
eaaılanDıD h11ı.ulao•': 
Jeaiyor, AotaııJdıj•' '-
amiral D~rlaa • bu d• 
t-pey ilerı 1fltmıı•• f 
iıtcdiklerini auc•~d• 
devlet reisi ııd «ıD e .~ 
leceii ı.ı i t .. bmio et.O 

Sıh'ıat ~~" 
lıtanbul - Sıbb' . 

' " 15il• timaı muavenet e 1-
ıi Alahf, bu g8 11 11 
dan trenle bur•Y• g" ,. ............... ' 
sri Sine.., 

Tı atr0 ~M 
H. O On O~' urm z . ··' 
8&.1 •kfa ın Aır~d•'"ı 

Adu•D Scrtogı u 1 ,t• ··' li l Eta tıyatıo•U 
"Hüımüzüa dolabl,r 
daai üç perdelilı ~ 
temıil edeceklerd1''_,ıf 
ya Türkiyece ta01

" ff 
ıör ve kıy111et1.1 •" 
Yekta Bir de jltıb ~ 
tir. vi~I 

Rejiıör Ahaıet _,I'~ 
trajedi piyealerd• o'•' ~ 
kiyeti yarattıi• 'ı~e1"''~ r. 
katarıdır Mu~• tıil' 
tiyatroıuna uub• ,t 
bir kat dabı k0

'' .,.- ' 
Halkıa:u•• ,_, 

k•çıtll' 

( Saadet ) lllt••lnden alaeıı. Çorakkapı Polll 
'•rııaı tle, 164 Haam T • llain OtılDER 


