
!!.__AÇIK 

biliye Veki-• 
ilin mühim 

il.beyanatı 
t'ilt ~i1e Vekilimiz Bay 
~ •tra"'•• nahiye teı· 
~ 111 l'••iıletilmeai ve 
~ '1 ''1111111 bilhassa ııhhat 
\.~"ad bakımından ıai• 
\~calr, kallnadaracak 
~ le lll&bim maddeleri ve 
\llııa di»ftleri lbtiva eden Sa ll1iba11 baklnodaki 

''• l».1anab glSn&IJeri 
~'• teıelli ile dolJaı· 

~lltlJet bllklimelimi· 
lr k1Jlliı8ne nt f c1 

,_. ODU y6kaeltıı21ek, 

1•çlar içinde kıvran
lr iç.i• ı~Sze aldıfı 

lalataı ı miaaet ve tük· 
''"•ta.ek, bir miUetin 
ti ı içia 1'6yıüslo8a 

NAHiYE TEŞ
KiLAT AR 

-

D.ı\HIL\VE VEKiLi 
FAiK ÔZTRAK 

htan\,ul - Da \ıiliy@ vekili 
Faik Ôıtrak dün şı-hrimize 
gelmif, istasyonda vaU, putl 
erkAnı tarafından istikbal ._ ''ll•ıioi, her nokta 

~f •• cılız kalmaaıoı edilmiıtir. v~kil gazetecile-
,_ f•tt bileoler içlo ria suallerine nabıye t ı\cili-

: --~1ddtta bir milal •a· b[lı 1 ieni,letilmesine ait ka 
°"~ı ln•hdır. 11ua projeli ~ inio bızu)andı-
~~~tcn lıyıs ki: tıoı ya ıod• p •oj ~ esasları· 
'-'&... f.kır •e bekir b · · 1 
~ nın mat uat vasıta ıy e neş-

\ ı lllıllet •• d.vıetia redilccc:ğioi ıöylemı tir. 
~· ...... ine imkan Jok-

~ •tf''t•çbu olan köyl!
~ •la ve caıı. vermek 

''-"~• b&ayealoi, vata 
'\ •t' ••aıaı talniye ve 
~~·le demelltir. 

'' ._ llcati bilerek ç•fı-
~~ İta .. D blylikleıimi •t b ~" 6) ftk Ye SODIUZ ı,, ... 
"' 8l1tR1 SANl. 

,~tikan ve 

Bu proj nio iıtin•t ettiği 

b• f ıca nokta nahiye müdür-

lerioio biraz daha gcniıletil
meai ve nahiye miktarının 
arthrılmuıdır. 

Vekil yarın ıehrlmizde tet
kiklerde buluoacıkbr. 

--:::::--
ALMANLAR 
Ne diyor? 

' ----o---
.. ·~ heyetle• Betlia (•.•) - Alman baı 
.. kumandanbiınıa tebliği: 
~Oskovada Leninıraa muhasara çep-
~..: (a.a)-Taa ajanıı besinde Alman ağır batarya· 
' '' • bildiriyor: ları Kronıitad limanındaki 

'-,,'da toplanacak o• dDım•n harp gemilerini 
'L ~-'i.••ıta lnrıliz •e bombardıman etmişlerdir.Bir 
~~it ilclmetlcriai tem• dDıman kruvaı6r0nde yan· 
~~ lft olan heyet dila k 
~- ~ b11~aya gelmiıtir. . ı•• çı mııtır. 
il,.., ~ ')etaDe Lord Bi•er Hava kuvvetluimiz Har· 
i'tt1aa lllerikaa heyetine kof ve Moıko.,a bölgeainde 
~ 'Q rlyHet etmek· -Dn1amr 4 üncii aahilede-

t ~... • d - ---o---
~' ~ lltHJODUD a 
l'l~ •ile komiseri mua· 
'...~,,--~1. V aıingtonda

lt.._ •diri Uıaaasky, 
'''" ••to, Şakari, Ka
'tlt •l Gohkof Moı· 
~-t,~t k11maadanı ge· 
~ ~ •• ~~· haricıye, bah 

ıa,, 11 1• •ellilctle.-i· 
'd'~l lbecnurları ve 
~tip haııliz e!çıai 
'.tll Pı tarafıodan iı· ,,L Qaltti • 

~~~''' . ı. ~,11 lll&freze ihti-
'-..~'1 1• p ınııtar. B 
"-~ •daıa k· bal ecll· 
·~ •• Amerikaa be· 
~ trl maaaile1hle 
•t llrlımltler· 

RUSLAR 
Ne Diyo? 

---o---
Moıkova, 28 (•.•.) - Sov

yet teblıri: 

2~ Eyliil güoü lutalaramız 

düımana karıı bütün cep· 
bede harp etmişlerdir. 25 
eyliilde 44 Alman tayyaresi 
clOı&r&lmOıtDr. Bizim kayı
bımız 14 tayyareclir. 

Moakova, 28 (a.a ) - Sov• 
yet ı&zc8ı6 Losovaki b ıııı 

m&me11i1Jerine •ı•fldakl be· 
1aaatta balaamaftar. 

Son D" kika' 
-11111111~--~-·-· Alman işgal 
sahasında is-

yan.hazırlıkları 
--o---

Londra (a.a ) - Obseror 
gaıetesioia muhabirine aö· 
re Moskovadan l'.afkat· 
tarı g~çerek bura gelen 
Mııter NıJıoa Moıkovanıa 
50 kilometre derioliiiodeld 
bava bar•jı •ıılacak gibi de
ğıldir dediktea sonra Ruı• 

Y•oıa her tarafında olduiun• 
dan z ıyade lufkaalarde 
gıda ı.orluğa olmadığı-

nı, Avrupanıa her tarafın· 
da aabutajlar ve iayanlar 
içia için kaynadığını, Ruı· 

larıa ıabot. j cılıkta usta ol· 
duklarıaı, D&nimarka hariç 
olmak üzere Alman ltgal 
Hbalarınıa her tarafıacla iı· 
yan projelerinin hazar bu· 
landuğunu, bu do"uz mem
leketia her birinin Loadrada 
ocakları olduğunu, bu ocak
ların memleketlerin dahili ile 

d imi temasta buluaduklara· 
nı. dını~ıklt i yanlar İfueti 

henüz verilmediğini, zira bu 
ye,Jerde daha pek çok kim

seler Almaoluıa elinde bu· 
lunduğuodaııı buolarıa ikibe· 

tinden korkulduğaau ilive 
etmiıtir. 

lsviçre, (a.a) - l,viçre İı• 
tibbarataaa aöre din gece 
yabancı tayyareler IHiçre 

afakında çok yükaektea aç
muılar, bir kaç ıaat ıonra 
ğeae döamütlerdir. 

Is >'İcre de alirm iıareti 
verilml d•fi toplara bızır· 
Janmııtır. 

--o--
Bir Rus kızının 
kahramanlığı 

--o----
Moıkova (a.a) - Moıko· 

vaclaki Röyter ajaaıınıa mu
habibl bildiriyor: 

Leaıngrad civarında cere· 
yan etmekt ol n hurplre de-
vamlı bir ıurete devam ede· 
ceği bisaioi vermektedir. 

Pıavda gazeteıiain L~nİa· 
grad cepkeıindeki muhabiri 
genç bir Rus k1:11010 Lenin· 

graddaki Alman çenberiaden 
gekmek ıaretiyle Moskovaya 

gelmti'e muvaffak olduğu 
ve yold edindiğı ınti~larla 

düımaa mevzileri haklunde 
Sovyet kumaodanhğıua ma· 

lümat verdiğini ve bu mılü· 
mata istinaden tertip edilen 
bir tank hDcmunda Alman
lara b&yak ıayiat verlldfilDI 

ka el • 

-·-----Ankara (a.a) - Yunanlı• 
tanın Mosko•a elçiliğlae ta· 
yia edilen Pinleplı ile elçi· 
lik memurları dün Erzuroma 
varmıılardır. Rrzurumd D oto• 
mobille Sankamı§a ve ora
dan Ruıyaya geçeceklerdir. 

Ankara (a. ) - ltalyanın 
Tahran büyük elçisi, içilik 
erkanı ile ltalyan tebuından 
470 kitilik bir kafile Erzu
rumdaa Ankaraya gelmişler· 
dir. Bur da bir aaat tevek· 
kuftaa ıoora lstanbula geç· 
mişlerdir. ltaJy n elçiliği ve 
kolonisi tarfından karıalan
mışlardır •e izaz edilmiıleı· 
dlr. ------
Vindsor dükü 

V •t inaton (a.a) - Bahriye 
nazarı Albay Kaok ıaaları 
söylcmiıtir: 

Vinclsor dükü 
"Bitar flık kanunuaua da· 

im aleyhinde bulu dum. Bu 
manasız k uua kabul dil· 
diği zam n Ameri , Avru
pada baılıyan harbin nasal 
bir inkiıaf takip edeceğini 
tahmin edemezdi. Şimdi bu 
kanun hareketlerimize blr 
mania olm ktadır. Ba k nu· 
naa bir ao evv 1 k ldmlma· 
11dıhı iyi ohc ıktı r. 

Vindaor dükünün refikası 

Şik go ( a. ) - Dük dö 
Vindıor ve zevcesi dlln bu· 
taya gelmiılerdir. KılAb lık 
bir halk k&tlui dDk •e ıev· 

nıo, Ne1111ac 
AmlrJ ve Baı 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

)e11elik 1.ÇLira 
~ Avltlı 4 .. 
~ \ YISJ (100) PA 

illi Ş f koşu· 
ları gördüler ---An kara ( a.a ) - Baıl• 
sonbahar at yarıttan batla• 
rı b 1l11mıştır. Mılli şefimi• 
luöı.ı ü, balkın coıkaa teza• 
hüıatı ve alkııları araııa .. 
ıeref tribiloüne gelmft •• 
ve orad a koıuları ıeyret• 

mişlerdir. _ .. __ _ 
BULGAR 
MEBULARI 

Halka konfe· 
ranslar veriyor -·----

Sofya ( a.a ) - Sof•adu 
verilen malümata ı&re Bal
gariıtaa kCSyleriade BaJıar 
mebaıları halka Bulgariıta• 

aıa iç ve dıı poıtika bak· 
kıada konferaaılar vermep 
bıılamıılardır. 

Hatnlarda otdoju l•ere 
bu karar pulamerıtoaaD aoa 
feakalide içtimaında baı• .. 
kil FaJof tarafından yapdn 
tekhf &zerine ahamııtı. ---
ITALYANLAR 

Ne Diyor? 
--o--

Roma (a.a) - Şimalt Af· 
rikada topçu harbi iç •lt
man tayyareai d&ı&rllmlı· 

tar. Şarki Afrikada 15 al
Hnclanberi çevrilmlı olaa •• 
erzakıız kalan kıtaya malla• 
ıamatı tatil emri veril.ti. 

Düıman tayyareleri mala• 
telif yerler hDcum etmif, S 
ölü, 8 yarah varclar. 

Beı düım•n ta7yareıl dl· 
ıürülmüıtür. 

- -o--
Sof yadaki 
Casusların 
Muhakemesi 

--o--
Sofya, (a.a) - Inıiltere 

ve Yugoılavya hilkümetlerl 
hesabına çahşıa ve geç••· 
lorde yakalanaa ıebekeala 

muhıkemtııioe dUa Sof1aa. 
baılaumııtır. Suçlular otwS 

kiıiden ibarettir. Buolardaa 
beşi ecnebidirler. Bu t .. ek· 
kille mensup olup en faal 
unu olduğu muhakkak olaa 

doktor Y orgi Dimitrof ma• 
lum olduiu üıere bıu arka· 

dıolariyle kaçmDia ma•ıf· 
fak olmuı idi. 

M&ddeiumumi icldiaaam .. 
ıiade batla ıaçlalan• 1 ... 



1) -.... _ .......... . 
Kahrama 
f Kahram 

SOBUT 
Dl 

ışlık e ·m h z lı ları if çi'F• 
i tasarruf veıstihsal faz lı2-ı dl an mak·neyeraibetgöst rıyor 

at •• ur ka-
• ese e erı 

y 
Yazan:H. O. T. ı .............. _ ........ 

Bu yaranın da tem1 ılen· 
mHi lilıumu ortaya ürüldü, 
rene Sobutayın reyine h -
••le edildi, koca kumandan 
ba yaranında tedaviıi elzem 
olduiunu kabul edctek bir 
IDİktar aıkerie Oynat ıline 
alna yıph. 
ToUaynı bu anıııdan ya

palan hücumla öğren memiş
ti. Bir çiftlikte ark d tlarile 
l&uıu çevirip, ı rap içerler• 
lrea o i'eCe Sobutay adam• 
larile bu çıftliii gb lice bastı. 
Toktayın iıret ıtıfrHmda ve 

1 l»lr çok güzel luılerın k uc • 
jıDda meat ve beyhuf ilu n 

1 Jakayı ele verdi, Sobut ya 

karıı pek • ğır ıöıler satfe· 
dip kendisini hbkır ettıği 

~la bir kıhç darbesile kefaıı 
Dçaraldu, bu diiımaoda or· 

1tadan kaldırdmıı oldu. 

Jlrkler verdlgl sözü 
ııu bir vakit bozmaz 
ıır bu ananevi bir 

adettir? •• 
Cen2izio vaktile dosta 

olan Ye aralarında ıuıh ve 
,•lll6a aktedilcn Ç1n imp•
ıratoruaua öldüğil duyulunca 

111 baıka renk aldı. Artık 
Yerilen ıöz bitmiş demekti. 
Ç&nktl T&rklcrio verdiğı sö
al hiç bir valnt bozmamak 
ltedenberi ıeciyeleri oıukte
za11dır. Ölen imparatorun 
'erine geçen oğlu ile Cf;a· 
fiıin hiç bit ahdi yoktu. 

Yeai Çia i par toru alel
aaOI tali ta çılı tığıoı Cengiıe 
reamea bildırdı, gel n elçıyi 

Sobutay karııladl. lmpcra· 
tor balalunda tıfçiye baıı ıu• 
aller ıordu. 

lmpardo un iti v koca 
1akaılı bir adam oldvğu ve 
laiç bir ı ~yden h• beı ı olm -
dıiıuı, Hrayda gece, giia· 
.dlı · çki ve af yon içmciı. te 
olduiunu, maiyetine karşı 
laııia muamelede buluocıu
i'uaa iSırendi, bunu hemen 
'bakaııı olan Cengiıe bud11· 
dl ve ilivcteo ıu müt laayı 
~. ileri ıilrdl. 
' - Bana kalmıa h11kaoım 
1'.a kiıi abdal ve beydi au· 
3anmıı bir adamdır.Çın üze· 
rlne 6tedenberi ye pılmaaı 
alrırrer olan barek tın g I· 
ili kanaatindeyim, siz ne 
ayrak Hırininiı.? 
Cenıiı bu değerli kuman• 

aDını kucakladı, çok aoğıu 
lyl&yor ve düıünilyorauo. 

halde bir bthaoe icat "t· 
11ek ve mUnHeb.tl lu:ımek 
~•reistir. Sen o ad•oıı timdi 
••ıma a6nder. 
Dıye emit verdi 
Sdir buHı• • ııırir c. C • 

oaa fb auah aordu: 
_..,._ '1qr-

kilo kadar tasarruf temia 
edilmektedir. Bu t .. Hrruf, 

bugüakO fıatlarla otuz be,, 

kırk kuruı tmekt dir. Bir 

de ar ekim 37.5 ku uş ol-

Ankara, - Alik dar ma· 
mi ra gelen haberlere gö 

re, yurdun her tarafıuda 

m kiuele kışlık ekim haz&r· 
lıkl 11011 baılaomı~tJr. Geçen 
yıl mı kiııe ıle Y• pılan eki· 

duğundao bu ıurdle ç ftçi
mio faydasını gören çıftıçı· 
lt:rimiı bu yıl da makine ılt l lerimiı ekimi deta bt:d va 
ekime btiyilk rağbet iÖ~ter Y p.ıı ktadular. Kıı e iwıne 
oıckted rler. Makioe ile ekim· h.ıırhk oluak m r~eı böl 
d~ dahli yükaek bir mahsul gesinio bu gü e k dar yap· . 

fındığı gıbi tobu11ıidao da tığı it 60 bin dekarı geçaııt 
dek r bıııua döıt İıi hes buluorııakt dır. 

---- lllllllllUI ----

ızılayın Yuna ista 
cağı ya dım, çoc 

un ve gıda gidec 

a a-

Ankara, YuD•niıtan 
ha.Huna y•pılat"&k yaıdım 

Yu .. an çocu .. l.un• gö .,d ri
leo 30 bın liralık un "'e di 
j'cr çocuk 1ııdaları d v r- 1 

dı~ ' 

--.. --
An rıı - Ticaret veki

leti iaşe ve fıat mürakabe 
teşekküllerinin birleımeılae 

darr bir tamim gaodermiı· 

tir. Ank ra, lstanbul ve lz
mirdeki fi t mü•akabe büro-
1 rı oralerda teşkil edilmit 
ol n i e müdürlliklerine bağ 
lanmıştır 

bmirdcki mü akabe mü
dür Ci şt:fi lımı iaşe müdü
rüofio emri e verilmiştir. 

Mub be"at ieşe mDdürleri 
tar fıodaa idare olun•caktır. 

---o----
Hukuk imtihanları 

6 ilk teşrinde 
Ankar - K.mp dolayı· 

ıiyle hu u f 4 ı. a te i talebe 
sioın ıkmal imtibonlau ilk 
teşrinin •lhocı gl1,üue talik 
olunmuş~ur. 

etrafıuda Aokar da temaalar 

yapmaldia ol u beynclmild 

Kıulbaç c mi yeti ft z 1 rı ~ .• 

,t.fi~1e, bugun An dolu u· 
lübiıode Kızıl y cemıyeti ıd -

lat ubı:.I, • Kııı1 yın Yu- F S 
baniıh be iye cttıği yiye· 1 
cekleri götürec k ol n hey t ı 

An ar d n ş hrimiıe gelmiş· 
tir. Heyet, lu:ııl y mer k\:Z 

k müba 
şl dı 

a 

r hey ti reiai b y R o 

T tbaıı tarafrnd n bir öğle 

ziy f.cti verilmiş ve mis fır· 

ler, a ıam lshnbul bur.ktJt 
etmişi rdir. Yunanid gön· 
derfücek yardım maddeleri 
araaında, Kızıl y tarl'lfa dan 

K-- çakçı ı 
Yakaları 

--o--
lrtanbul ıı,üm,ük mubafas• 

memurları bu h ft urfı da 
lkı kaçakçılık vak sını mey,,, 
d tıa çı armışl rdır 

Biriocı cür11>üoıeşhud Irak 
ve Suıiycdeo g leo To oı 
e ıp t sinde y pılmı br. 

Etup uio t e to• o ~efi 
Huui Dıa10 Irak v Suoye 
d· o aldağı tuv8lc:t kıeml riuı 
k ç.. olar,. k bud utt o g~ 

Çİ'aHş f .. k.t H• fd rp ı•da 
, gum;üll.. mub faı me ourları 

taı llfıodao y ka l•bmışbr. 

Haori Dıaso müddeiumu· 
milij'e verilmıı ve asliye S 
ioci ecza mabkemeıiode y • 
pılan ilk duruomada tevkıf 
edilmiştir. 

ikinci hadis u9v iki gün 
Bulg;uistaua gitm..,kte oJao 
Dchktaı ve Babtiyar oıotör· 
!erinde gümı ük oıuhc.fua 
mewurlaranıu yaptı ları ara
ma d beyan harici 142,5 
Türk Jiroı1ı ile 3500 J va ve 
diğer motör de d~ 70 Türk 
lira!ı buluonıuştur. 

Bu işle •lakadar motör 
kept.ııı Ahmed Ôzdemır, 
hmail, Mur•d ve Ahmed 
YOkıek bakluoda iıioınz ha 
nce rlövıı k11çırma İtf bbü· 
sil suçundan tahkikata sriri· 
fllıı ı ı ı r. Suçlular y•"ında 
mlldd~ıumumihic veı ll~cell
l rdir. 

sıcil müdü 6 S uni r ısl ğ• 
ltındadu. K ıtu u nputu 

beş dc:f Pır~ye gi ip gde 
cck ve bu m da 1 ri t, şıy -

c ktır. V •PUr l!n!ıl y iş r • 
ti conma~tadır. 

a 
G ıı nt p - Yeni m•h 

ul fistık uonıa ına b tl•~
mışt1r. Kı•m zı k bukluuuo 
biıosu 60 l<uru~tur. Koopra 
tıfler p"y ı.a da nazımlık 
v z fesıoi götmekt.edir. 

urmak if 
at 

---o----
1 İÇ<'ŞOlt li Aziıter ıoka 

ğıud Ah<uet oğlu br im ve 
Ali cğıu N.eu ıo Üzerlerinde 

, esrar bulu ı r k hıuıııfhr. Ahl r ·, - M .uıf ve le· 
ıi m r ez t .. ş il t ve v ııfe· 

leri b krnd i r u 1 yı
b" iyıt: m mi dıo wubt.ç 
old ğu l nı elem.ol tı ye- 1 
tıştırmett içia bun müteoa 
zu o u b ıarıan o oıg r 
kaouo 1 yıbtıl 11, bugu n o 
rt:dİh..r k lD rıyı•lr gırnııştı • 

V ek lel ten.oık öğı tun 

u.üıb~ .. rlığnıa, c kı t ~ n• 
tuar1ııat umum mü üru Rüş
tu Ô ıt:l t yı t cıalmiş 'C bu
na .aıt k r..t nıaoıe yüı.ıek 

tasdıku rz dı mıstır. 
Mııısrif Vetı. ı,ti 1 m vcut 

ı oat oklJ)l 11010 bugüo Ü 

durua.ıu ve bunl rıo tevsi 
ve t küaıülu içın bu ene 
yı:pılması ic p eden işlu et 
r•fıodaki b 11rhld rını bıtiır· 

mek üzeredir. 

YAKI D 
başlıy cağım z 

Zulüm, iş\cence ve idam 
m nural randan zevk alan 
deli Petro ve bütün bunla· 
rıo müşev.,,iki ol o ko11sı 

Kateıinin ikibetleri lbnd • 
ki tef dk mna b fhya c .. ğız. 

r. 
1 lr 

Ro 
Ront~e 
J&pdu 

1 

--~ 

A 

s a 
ş kkü Ü 

L •l rira ( .a ) - M cariı
t ı Naıı t .. h kkümüoden 
kı.;rtarm.ıı ıçıı. bur.ı.d eıki 
M car b şv.. fi ıll'" i de kont 

K roh. iu , iyr tın de bir ba
ıelu t baŞIPmıştu. 

Ka ohu blhüo Macarl rı 

bu bart:ket.. İştir ke davet 
t:taı ... kte v M cari11tanıu an· 
C•k bu l un fedf'rasyotıuoa 

iltıb k &ur~ tiıe ıstıktalini te
mi o ed.-bilec" ğioi beyan et 
mekh:dir. 

--a.--
başına dam 

200 gam 
ekmt'°k 

Rom (• )-Naıiler mec· 
liıinio ekmeğı vesika ile da 
ğıtmak içın verdiği karar 
üzerine ı.dam b şıoa 200 
gram ekmek verilecektir. 
Ziraat v Hnayi iıçilui ıçio 
bu miktH ıttırılacakhr. 
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Seyirci - V•li •°f 

mizi nasıl buluyorıu•"1' 
Kar.göz - Türk t•' fi 

büyük ve geaiı vuk~ff ı/. 
kültür iılcıinde derıı• ~ 
kikatı dolayiıiyle k•• , 
bir fikir ve ilim adalll' I •• rak takdir edeulerde• d•' 
venlerdenim. Her gD~ dl 
let ve mıllet itlerine •i f'. 
y.Jarı tedldc ye ool•fl İİ 
iuoa ao1'm•k içiu &11~ ; 
mi ve iokituız bir ıl "' 
fıoa mecbur oluyor ki tff 
bu evrak ıipcrleri ,. fi j 
ycleri arasında çok de ,, 
dip görmeie ce .. rct 
miyorum 

1 
~ 

SP-yirci - Hakikat•~ 
buıuıta ayni ceaaret• 1" 
bt:D de biu~tm"'kteyidt• ~ 

· ·si• a11 1anıu göulü, Vaha>1 ,,, 

) ü et bir azim ye 111•
11 ıl 

kurduğu bu gayret •;~ 
zam makiauini bu ,t fi 
büyük bir muvaffak•1 ~ 

.. ·ı 'd ed•• ~ ener JI ı e ı are ,.,-.ı/ 

kıymetli yardımcını• ";~ 
li ıamaolarıaı heba • 
;e razı olmıyor. ~ 

Karii s:öı ·- E,aıe"•,, ~ 
ğimr, 6ğreadii•me 16 

0 
, 

Dill razı olıa da, •':~~ 
de o, en çok ae•d , fw 
de nczeliet ile bir Y~ 'ıf 

• • • aıettİIJ" f 
teru, ııgara ıç 1t•' ' 
ıiyuetç111iae b11 ":,,,.~ 
marlar ve r ene dl 1 ,.~ 

jı• il üıtlüode bir kar Y1 
1, 

dizilen evrak ve 6°' 
eritmiye l«oyulur. Is~, 

it b1ı•ında yaloıı 
y ı•'' ~ işıoi düt6oeıek çal• •:,,-

. .. u da• 
dınt-n, goz nur 

'°'" yük ve k üçilk 
bayılmm ve•selilD· 

O.• .. ·-·-lUiD cez 
mahkÔ~I 

"'' f. Paris (•.•) - /U fi~ 
keme Bogok Adolf l(ıtf'/ 
münist ıefler iadeD ısı.O~ .1 
ölüm ceıHına 111• pi'?. 
mittir. LifonteD h~f,f ~ 
ıiade bu cezıJar da•"-"' 
icra edilmlotir. par bl r 
ıoçlu hakkında ı•Y' 
cezHı verilmiıtir. 

• 
Zayı ~ 

1940 1941 ıeDeıl -~ 
loÖilÜ okuluad•• l ~ 
ıahadetoameyi 1~1 .~ "f 
yeni çıkutac•i1111 d~fl,ı 
ılnin hlikmO otaı• 
ederim. 

1 
,~, 

lı .. ır lalo ,dl' 
940 941 m•ıU Jarl ~Jl'ı 

no.lu H•••ö,ı 
lbrılıhP 



)' 
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lqan Almanca uarın ınaııızca, .. 
• 3 Oncil Deratea aııbat 

~~ Scbneicİer - Terzide) 
-''• llleıa Sie mir Lütfan 61çtlmQ ahaıı 

"" ~. ?the11 sı. iha 
'"' ıı.e Naııl yapdmaaını iıtiyor1u~uı 

, ?eate11 Mode Ea aoa modaya göre 
ltt ~i Sıe mir dea Rocb C•keti pro•a ediaı• 
itil' IQ weit Baaa yol geliyor •. 
'? lQ ıweite probe lkhıci provaya gelebilir mi· 

~lı 1 Schuhmache;iyi: 
1 

ıundracıda) 
=~ bre Scbube Kuoduralan .. ııı gc:tırd,m 
~ ~~ İicb ıie aehea Ooları baoa g6~teıiniz 
-,,, lt (fıl) zq eng Oalar çok dard11 
~ Werdea ıie wei· Geydikçe yoll nacaktır 

"'-~ p,.. d•11 di ae lhaen Bunların aize iyi gideceglai 
b eb Werdt D aaaıyorurn. 
~llö~ .. ~ 
, t ıacırı reçell 

"" ~ ••t' . , ııı. ırındeo ÇOll len· ., .. . it hıı aOzt:I uçd 
~ ' Çelin barcı ıadur: 

~·,!'".kilo incir, blr 
.~ ' bar buçuk bardak '••u,. '' . ~"-~ laep •y•ı boyda 

t. •e çok blyilll) 
~.h ~1ıa') olarak aeç· 

.. ıı . 
~ ııa111 atlarının k a· 

'- '~• dikkat etmeli. 
1 L •le beraber ateıe 
1 ., .. 
~ , 11atmah. koyula· 

aı,' içiııe incirleri 
"'- ll&i taıım kayna· 

\ ~~ • •teıtea indirme• 

~~~· eı teai atine ka· 
~ •lı. (incirler ıoya· 

~'d ~tlla olarak, ıu i· 
~ 1 

'-• ıoaıa ı•kera 

''-~~h delikli k•pçe 
't bar tab•i• almalı, 
L Olt k 
11 ~ D ıe eri ahıe 
1 ~0'111•tmalı Bir ıüa 
~ hh»ia ıeldiji ıa· L.' ,,,,, 
"it ~ tekrar içine at• 
''-'1~ t~ıım kaynattık 
~ t dıraaeli. rene er· 

'•tereyi incirlerlt9 
lltı k ~ '' t e oymalı ve 

~>-tt~f•ft. ııncaya ka 

uOKTORUN KÖŞESi 
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Sıtmanın Sebebi 
--.. --

1 - ;Aaofellerla yumur
t-.ları daiıoıktır; 6tekilerİD· 
ki topludur. 

2 - Anofel ıürfolerl bu· 
martadan çıkan kurdler) ıu· 
yao yüıOabe dOaıdiiz durur-
lar; esteki ıivriıhıclderinki 
baı •ı•ğı durur. 

3 - Anofel ıivriıioek dOı 
bir yere, me1ali duvara kon• 
duiu vakit kuyruk tarafı 

kalkık olarak ~iri konar; 
baıka neviler baı ve kuy
rukları bir hizada dtımdtb 

konarlar 

Sıtmayı nakleden Auofal
ler ditllerdir. Erkek ve dlıi 
Aoofcli ayırt etmek için de 

allmdler VlfH da ditidnia 
bulunduğu yerde erkeii, er· 
keğioia bulaaduğu yerde dl
ıiıi de balaaacağıadan ber 

iki ciaıl ayırm i• hacet yok· 
tur. Bir de hangi neviden 
olarsa olıua, ıivriıiaek bu-

l 'I iç •h ladir meıden 

' 

l._.,~ııae . vanilya koya· 
~... t pı . . 

.,.,~ti t•rmeh. 

luaan yerlerde Anofeller de 

iheyebilecegiadea bir yerde 

ıivrişinck bulundumu nev'inl 
(ArKaıı var) 

~tı' >'•palan reçelde 
t''l-.ı._~~• eıilme11 ıe· 
~~ bı lfaıa ederler. 
ı_~ tabak içine diıi· 

lerin &zerine bol 
\._- te • 

1 

~'~d· •ız ıtıhrsa ga• 
~ )t,.1

1 
•e lezzetli boı .... ,, 

~-.......;
--~, ıaıatası 

....... u:t·••ıöyle yapılır: 

."P-, Pl~i11ci yağııı pi· 
\ .~)bı PiılrlDİI (Bir 

'" . L' l'it• 
, ._hl;p lcabuıaca ta· 
' '- ;••ı, lheriae li· 

td..~-··~ ~11Y~iı ~ezdirip 
L,,_~ 'tıl ve 11yah ıe· 

hlcfrdeklerlai çı· . .,. 
~ ._ '• '' plrınca ka • 
'~, •rlQe biber ıerpl· 

~ •trafıaa hıyar' 
r 1r ttiıhılı. 

Kaşlardakl tepakler 
--o---

Kaılarıaııdıkl kepekler hı· 
kikaten aazua çirkin gCSrll· 
nlir. Bu halin 6ııüae ı• çmek 
için aı miktar •ıcak ıu içe· 
raine bir tutam bıkarboaıt 

dô ıut atarak karııtırınıı. 
Bu su ile katları ıllıelc:e 

yıkayıp ılliaiz. ıoara bir pa• 
muk parca1ıaı kolonyaya ba· 

tınnıı ve kaılara tekil Yere· 
rek ailiaiı. 
2-Ylıln terlemealne lra

rıı 200 raram çiçek ıayu, 
100 rram(etber ıolfurıre) 10 
ıram borat• de ıorde alıp 
karııbraaıı. 

Bu ilaçla ıılatdan hlı pamu· 
tu yBılnllılla her tarafana 
ılrllnlı •• ılllnlı . Sonra her 
smıakl tvYılıtt~lıl yapıntı. 

(iltilN ıDsıJ 

lhti 
o ye 
--

ş 

r 

lhtikfırla mile del iılnde 
daha verimli bir şekil e ça
hşalaıaaı için milli korunma 
kanuoubua baıı maddeleri• 
aia şiddt1tleadirilmcsi dütü· 
nülmekiedir. Bu r•da ibb· 
kir suçlu! raoın d b aman• 
ıız bir f kilde ve şiddetle 
t kibata uğratılm ıı ve ce· 
zalann ona gör rttrılmaın 
illıı.: akla gdeo tedbiri r ara· 
sınd dır. Bvoun için de, 
tatbi ~•tta d ha v rimli ne· 
ticcler •hom1ı11 içıa kana· 
nun bazı maddelerinin tehir 
v Y tadili icap etmektedir. 
Bu huıuıta memleketi mub 
tehf mıotakalarız:d olduğu 
gibi ıchrimizdc de bazı tet
kıkler yaptırılacağı söylen· 
mektedir. 

--
Gümrük 
Memurları 
Gümrük ve lohiıarlar ve 

kileli. devlet demiryolları 
omam müdllrlllill memorl ra 
tekallt ıaadıiı kanununa 
mtıtenaıır olarak g6mrük 
memurlara tekaiit sandığı 
hakkıadaki k nuau değiıtir
intye karar vermiıtir. Veki· 
let ba buıaıtaki kanun li· 
yihuını lıazırlamıı bulut:· 
maktadır. 

--c--
Paua ile Ame-
rika arasında 

Vaıiniton (a.a) - Papa 
ile Ruzveltin Vati ndaki 
mOmruili arasında geçen 

müzakerelere iştirak için iiç 
kiıilik bir Amerikan bey ti 
yarın Romay hareket ede· 
cektir. 

Sopa ile 
Yaralamak 
lkiçtımellk H ıta c cad· 

tlesiııde Kays rili Şevk t 

•i•Z müo .. k ı yüzünden 
Ati oğlu 42 y ında Meh· 
medi opı il burr.und n 
yaral dığıudıu y k 1 amıı· 
tır. 

§ K r ntina 1 6rıQ c d'cıe· 
ainde Yuıuf oğlu Şt.vket 
elma hp vermek me ele in· 
den Darıua oğlu 312 do· 
ğum1u H mza ı yumrukla 
ğzındao yar lıdiğıadın y • 

kılanaıııtır . 

--o--
Katıl 

Keçeciler h mım ıokığın
da Ahmet oğlu eyyar a tı
cı Kahraman kıskançlık aa 
lk ıiyle kar111 Gnıterı t .. 
baaca kurıunu ile 61dilr· 
mllıtOr. 

Katil sillblyle hlrlikt y • 
kılanmıı ve bldiı ye mOd· 
••!umud 1 kOfl!ut\ıu. 

ı? 
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Buular nünUğü e k d r 
tok ola la i bile kendisine 
ceıp ve celp den va ıt 1 r· 
d ndır. in o bunları kar• 
şıodıı ı brcdebilir miydi bil
mem? 

iştah ilicı lrp da yemek 
yimek istiyenlere en mües 
sir bir d v biç üpbcsiz 
biudebir v sfını yapabitdiği
rıh: eski ift r sofı aı ı t v-
sly debihriz. 

Tabii bu, s rvet ve dcb· 
deb i f aıla ol nlaı dm d ha 
baımetlidir. Biz ort halli 
bir aileden bnh ettik. Bu 
vaziyet, emin oluuuı h r 
Milılllm n evinde böyle idi. 

Zira o:z rn al rd bir aile· 
aia k za11cı ne k d r z 
olur a ol1un behemebn e· 
ncıoiu i tid ıad o itibaren 
Ramz an için bir köşeye bir 
miktar p ra tılırdı ve biltün 
Müalftm alar bir y ş b ne 
yışarlardı. 

Bunların birer hı· 
kikat olduğunu bizim gibi o 
gl\oleri yaıamıt bulunanlar 
bilirler •e t alim ederler. 

Gelecek m&sahabemizde 
o zamanın gece eğlene le· 
rinden malftm t verectğiz. 

H. T. 

Kabzima ·lar 
ceza andı ı dı 

--o--
htanbul - Sebze ve mev• 

ve fiatleriain yükselmesinde 
imil olan k1ıtbıım Ilır ceza· 
lıadırıldıhu." lhilk inu önüne 
geçmek için her nevi m d· 
deler üzerinde tedbirler alı· 
ıı cakbr. 

--o---

29EYL0L rJtl 

............ ........ , 
; ,, usyanın 
ı Carları'' l 
: VE ı 

i - anlı lhtillllır - 1 
...... &< ................ .. 

y aHn: HALiL ZEKi OSMA 
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sebiyle ziy fetler •erildi. Ak· 
ıam 94 top t şıyan yeni bir 
gtmisi (N va) nehrine indi· 
rildi. V c nı; bir üıeriade ba 
gemi t rafından kuru ııln 
toplar taldı. 

Eğlece gece 11at ikiye 
k dar devam etti. 
Ayın otnzoada Çarevlçia 

niışı Çarın huzuruyle Sea 
Pıyeropol kalesi kiliıeıiade· 
ki mez rıoa kondu. Nitekim 
C rcviçin kanıt da banya 
gömülmüştO. Ecnebi elçileri 
d vetli değildi, Mıtem illa 
edilmedi. 

işkence va idam 
zinciri durmadı 

Ç reviçin ölOmilndea bir 
kaç ıonra onun mirıidl ra· 
bip lkof, amcası Lopokbl•, 
oda hizmetçisi lvan Ataau• 
yef ve doıtlanndın Dob· 
rovıki ve Voroaakl ile bir 
çok kimseler daha idam •• 
iıkeuce edildi. Pek çok kim· 
ıelerio burnu kesilerek m••· 
faya gönderildi. 

V 1i hd1n mctrHi Efrolia 
ise mükif at gördü. SebaW 

1 

de aşıkına ibaaet etmeaidir. 
Ona Çareviçia ıervetladea 
bir mikdar verildi ve bir 
zabitle evlendirildi. 

Çareviçin ana11, yani çar 
Pctronun ilk karıaı Çarı11 da 
Kattırinin de eeaaıelerlal 
göıdü. Ancak Çarın wıfatl· 
le beraber Katerlnia emrlle 
Şluıerburg kaleılne bapıe-

Otel iler zam dildi. Fakat iki yıl ıoara 
imparatoriçe Katerla de ••· 
f at elti. Bunun iizeriae lted· 
b ht Alekai Çareviçln otla 
Petro tcahta oturtuldu. 

·stıyorla 
lat nbul - Ot fciler be· 

lediyeyc mür c tle otel 
ücretlerine yüzde kır zıam 
y pılmeım:n istemişlerdir. Be· 
lediy meseleyi t tkik de· 
c:ektir. 

---o---
V gölü deki 

s f le 
Ist obul - V n gölü iş

letme id r l v pur aef r· 
l rini h ftada ikiye indir· 
miştir. 

Y nzı t rif esi 
ferler h ft d 

h. 

----o-::n---
avacılık ve 

por mecmuas 
Her kesin mecmuası olan 

hu çok d i rli der2inln 295 
ı yıh 11Gıb111 d p lı: çok 
ıeagia ve f yd h nıllod re· 
c ti çıkmııttr. 

O uyucu) ramıra t vıiy 

ı eriz. 

Meııçikof. yeni Çar Pıt· 
rodan ııaklamık için Çıre· 
viçe it b6tüa enaln yok 
tti. 

Çareviçin annesi, ıeaç im· 
p ralorun büyDk ana11a1 
Evdoky yı ıerbeıt bıraktı .• 
Fakat yine Moıkovada bir 
manastırda icbar etti. 

-SON-

•• •• yuzun. a ın . 
den ö üm 

lzmit - Kiğid fabrilraııa· 
d işçi Harun oilu Maıtıfa 
bir kadın mes lesinden ara· 
1 rı açılan genç Hılil ibra· 
himi bıçakla öldilrm&ttlr. 

----o--
30 Seneye 

iııah um oldu 
lsto.nbul - Fatllılt k11• 
açh y ınaden matreıl 

bh1uaı1 bıç lıyarak &ldlrea 
hacı lbıahim otuz ıeD•J• 
m hkt\m edilmiıtlr. 
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SOVYETLER NE DiYOR? ALMANLAR NE DlYOR? 
-Baıtaralı lincı •alaifede-

" AlauiDhar doğu ıdık .. me

tiode ilerledi~ ç , H tler Al· 
manyHının mezarın• yakla· 
ııyorlar •• 

Almaa.larıa Kiy' fte 630 
bin eıit aldıklarını tekzip 
eden Lozonki ıunları ilive 
etm· ıtir: 

"Kiyefia doiuıunda çetin 
muharebeler devam etmek· 
tedir. Almanların yüz bin• 
Jerce eıit aldıkfHı haberi 
d&ımanın ancak •bir arzuıua· 
dan ibaretlit. Almanlar So~· 
Jtt tayyareciliiınia aavat 
kudretini t..hrıbe çallımakta 
laeler de bu11a aala yakl•ı•· 
mı ya caldardır, 
Lenınırad kapılarında tid

deth muharebeler oinıakta
dır. Leniogt•d meydan mu· 
barebeıinde Almanlar on bio· 

lerce •ı1'er kaybetmitlerdir. 
Almanların yarah eıir olarak 
kaybettikleri binlerce aıker 

bu miktara dahil dejildir ... 

LozoY1kl Lenioıradıa ka· 
ra mlaakalltanın kuilmedi
tini dlia al.ıam ı&yJemittir. 
Şehirde veaika uıulil tatbik 
edilmektedir. Fakat yiyecek 
aokıaaı yoktur.,, 
Ruı ıöıcthii Almanların 

Ôıel adaaıaı ıııal ettiklerini 
J•lanlamııtır. 

"Alman bahriyHİ lnrniı

lerin darbeleriyle o kadar 

blıy&k zayiat vermlı •e Bal
taİlta yaptıkları hfcbbtiıler 

keadıılne o kadar bahahya 
mal olmuıtur ki Almanlar 

deniı kuvvetlerimize kaı fi 

b&ytlk deniz b&cumlarındaa 
Yal ıeçmiılerdir. 

Alman bahriyeai Sovyet 
donanmasına •e Ruı deniz 
kalelerine hücumdan bu1ıü· 

ne kadar çekinmiştir. Baltık· 
ta d&ımanın harp ve nakli· 

ı J• gemileri •i&r ıayiat ver
miılerdir. Bu deniıde ancak 

kiiç&k Alman gemilari faa· 
li1ette bulunabilmektedir. 

--o----
26 Kişi kurşu

na dizildi 
1 ----
~ Bllkreı ( a.a ) - Alman 
1 aıken idaresinin 26 ağuıtoı 
4 tarihli bir emrile Belçika ve 
• ılmali Franaada d6a 20 ta
aİnmıı komünist ku, fUoa 

1 dizilmiıtir. 
l --o---
•)randan 
~Gelenler 

lıtaobul (a.a) - lrandaD 
~ıelmekte olen Almaa.y»11111ı 
'')ilk etçiai 474 kitiden mft· 
~ekkep bir lıı•fıle halinde 
'tlla ~ab•h buraya 9Hıl ol
\naıl~rdır. BulıariıtaDın Iran 

lllıi de ıclmittir. 

• 

-
-8. ştarafı 1 nci sahifede 

dÜf l••Dlo Hkeri bedrfıeri1.1 İ 

aııılıhy~ l!oıltuı ı mUfaffaki· 
ydle bombaJamıılaı dır. tSom 
ba teyyarel~ri KrODflt d cı 
••rıuda y•ptıkları bilcuıu
laıda bir dOtmaD aıı blıaına 

tam habetıu kaydetmiıler

dir. 
Bnlill (a.a) - A•man u

Hf tayyaı eleri Moakovada 
baıı aakeı i bedef&eri bom 
bahyarak yaoıın çıkarmıf 
ı.rdı;, 

Aıl&eıl ehemmiyeti baiı 

hedef er arHında Kiyef ıa-
11 tia \/ardır. Bu gara mute· 
addit ıaabdlar k11ydedilmiı
tlr. 

Kiyef ı•rı Moakovadao 
Kiyr.f fİd r u timeodifer bat· 
hnua b .. ıl•rıgıcıdır. \ 

Hclıioka (•.•) - R~ameQ 
ltıldi r ddliıne &'Ö t e p. troıko• 
İrı İD 40 k ılom~tre g•• bıoda 
bulunao Pareeıe A lman kıt• 
•lan tarafıodaD 1.a:pledilm1t· 
tır. 

Berli (a.a) - Sovyetler, 
25 Eylülde Ladoıa gö 1öoia 
c.,aup kıy111na aaker çıka· 

rarak bu bölgede ç ..-vralcnis 
baluoaD lı.ıblarunn durumu· 
nu düıeltmt f"' Ç•l•t :nııludar. 
Fakat bu hueket Hktiode 
ıcıilerek Alman h•va taar• 
ruılaıı al~ıoda akim almıı· 
tar. 

Alman bomba tayyaıeleri 
bir rom6ıkör ıle 60U t•lotu~ 
2 balıkçı ıe111İIİf'İ, • iııoa 
kadar aal.eıle dulu d•b .. kO· 
çllk 15 ıemiyi b•brouıl•r
dır. 

---o--
SURIYENIN 
iSTiKLALi 
Loodra (a.a) - Oıtaıark 

Fraaııı kavvetleıi b•ı"u
mandanı ıeneral katru d611 
ueırl"ltiii bir beyatıname ile 
Suriyenia htikliliui H n et
miıtir. 

Bu beyannamede Suriye 
iıtlkiilinin nHıl tasdik edil
diği te1bit oluamuf, allcak 
tıarp dolayiaite b zı tabdi· 
dat koauıulmuıtur. 

Yumruk savaşı 
Boynea Ayres (• .•)- Ev· 

velki gün komoniıtlıu bir 
nüwayıf teıtıp etaıiıletdir. 

Bir poliı buau mania çahf 
mışhr. 

Fakat Niimayifçile po· 
liıi yumruldamığı batlayıa
ca bir poliı daha yetiıroiş 
burada adamakıUı bir yum 
ruk U9afı olmuıtur. lkı p .
liı yaralarımıthr. 

Dünk Ü mBçlar 
Oüo "tı .. ncak ıt .. darıda 

fİlt m.çl•rıoa bati•• mıttır 
Alınorou Karftyaı.aaı 3 l 
G&ıt~pe Atc:fı 4 • 1 m•i 6p 
etmiıterdir. 

Milli oıyan20 bilet•erinizi 

(AıtttN sı 

0-T H 
lrandaki1ngiliz1 Maiski teşek- ~Kal~ sekt 
ve Sovyetler kür ediyor jden -~~~~ 
Londral.:;'-~man pro Loadra ( a.: ) - Sovyet · lllan'bul - D•ll:~ 

pıgaaduınıo bilifıaa olarak bük6ınetiain Londradaki bil· ıu ln1metll ilim • 
Luadrada b, yao edıldıj'ıoe yillı elçi$i Maiıki düa radyo harrlr Necip Al~ 
ıöre IJritaı ya ve S vyd ile tank h .. ftuının hitamı dün b6y6k ad• 
•unetlerİDh• lr•nda Y· ptık dolayııiyle bit.p ederek Sov· bulunduia ahbab .... f' 
lara itbırliğiııde e 11 küçuk yet Ruıyaya verilen tanklar• kalp aekteıindeD ~ 
bir aol•ım•m•zhk bile yok- , dan dolayı logil z milletine mittir. Ôl&m& t•• tfl 
tur. t ı k ı- O etmııtir. Elçi bu müı a ıılanmııtır. Merlaalllt 

Tam irtibat teıis edilmit 0 aebetle dcmıttir ki: ıui Denizliden •• 
olduiu ıibi gerek re.mi, "Horkeı Sovyet Ruıyania lince mer•ıimle k 
ıcrdue ş.hıi münut:bet naııl olur tank ihtiyacı otur tır. Merhum berk-;... 
lerde mükemmeldir. diyebilir. BurHı doğrudur. dan •evilir ve bir 

Pıavda g .,z tui İki mem
lekete meoıoup Kıhlarıo Y" P 
tık!ara g çı t r .. ımiade ea son· 
ra aıkerJı::rın aaınimıyetlC!l 

k UCeklafm.llanudad b.bsd 
mcbtedir, Bu geçit re1ınaoi 
t ... kip eden konserde Bri· 
tanya ve Sovyet aubaybrı 

aamimiyctle birbirlerinin el
lerini sıkmışlardır. 

m-

INGI iZLER 
Ne Diyor? 

--o-

K11birt: ( a a ) - R ·1'mİ 
tbhi: 

H ha uvv tlerimiz düo 
Saı dunyliı ve Sicilyd i dü~ 
m n h•v Qder'oe karşı mu• 

v ff. luyt u~ bıttıuıl il •••ular 
y11pılmış • 1r. Sardunyada Eı

m ada tayy r4!1 üsler ioe ve 
meydanları na hücum edil · 
mittir. Deuiz Ü tünde bulu
nan bir çok d"nh: tayyaresi 
ciddi basar uğr hlm•ttır. 

Hed~f Ü' l' rınde ce•eyan 
edeu bna mubrr.beler iode 
de düşm o t yy rel ·ri ciddi 

bHar uğr mıştır. T1ıyyare

lerimiz Sicilya çıklannda 

dii;man bomb rdımaa t y 
yareleriyle m b rebeye tutuş
muşlar ve bu ları ba1ara 
uğr tmışl rdar. 

--n---
SuL 
HAB RLER 

--.. --
Nevyo1k, (•.a.) - Ameri 

lıaoııı p p .. o• zdındeki t:lçisi 
Taylon t11r .fıııdao batl•oan 
auıb müıakerderioe d~vam 

etmek iiz~re Aaıedkadan 

gitmeğe b.zırJao•n üç kiti 
tik bafta h•rf!ketı h bir edil· 
mittir. 

Hayat eksiri 
Yanokı (H.ı&..ın S aı) t1de 

ı.-ı Ç Ye pıulak bır 11ıikb.l 

ve.deden d ğ • Iİ muharrırlc 
icnızdca bayan ( N dıde 

S. ymen oğ~ul uun bu bıt 

loda ıüzel bir yaz11sıcı oku
yacakııaız. 

Esasen bu muazzam mOca· bir utlı. 
d c:led ... ordul•rımızıo adetçe 
ve tecbiz tı itibıatiyle bu aualı 
aoraolara bak vcrdinc• k 

1 
Dl• biye tt.-dir. 

Memlckt tımiz ıon derece 
kavv~tli bir dütmaola çar· 
makt.dır. ltk ıartıo aramız
da birli ı. olmasıdır. Akla ıe 
lim bütün yardımlarıo Sov
yet cephesine teksıf edilme-

sini 1amirdir. Çünkü bu cep
hed ki bcu p netıce•İ üzeria· 
de: k . t'i b1r evaafı baiıdir. 

logiltere bıze d ıa bt1 fazla 
bnıs, daima ta11k, cıaha tank 
göı.ıdermttı lazımdır. 

-- o----
logiliz kaynak
larına göre -----Loodra (•.•) - An•hıt ; 

Sovv t - Alman barbiııia 

v ıiy ,. ti i tah il ederek di 
yor ki: 

Hu iki t r fın bu harp 
J rde verdıkJeri uyiat akıl· 

lerı durdur c•k kadar mu · 
u~ ndar. 

liıi ordud• göriilmeğe bat· 
hyaa bıkkıohk ve yorgunluk 

ınuiliz Flnlerıa 
linde oıduiunu 

1 
Londra (a.a) - ;tJf 

Finlere bir nota t 
mittir. 

Harbe nihayet 
iıtemiı m8ttefikİ 
Haıiıine 939 &ad 
fnla trc 111Uz baliod• t ... 
ııaı Fınliody• ıle . 
ııodcı .... ddedilcc i 1111 

8. 

dol•yııiyle tiddotli harplere 
biraı. fuıla vermek fİbi bi-

l riz diaeler e karıılaııl bilir, fakat ______ _....-:; 

bugünkO haliyle biıhaua ıAS Kll!!'~

1 Alı.oınlar bun imkin ver· Iİİİllr 
mt zler; çü kü zaman onla· ıı DAVfl!! fi~ 
nn düıwı1nı olmakta devam li" 

etmekted~-- :337 o.i;iı~ ~ 
Trenlerde bal müracaat ·~ 

Suia st ı lzmir Aakerlik şıı ~ıl' 
Bükref ( a a ) - Belçilra ı derı: ~I 

'e timali Afrıkacla Alman ı 337 Doiumlll f~ 1• _,J 
as!leti idare.İ ' fıoio bildir· ı la muamel~y• tıb •' ~ 
diğine göre 23 Eylülde 1ıı 0 • ı kıH hizmetli bu 

1~,11' ~~ 
nıilniıtler şimali Fr•naada ı zunlariyle diğer ~;ı19~1 
bir depodan j .. filik madde- ı meıua olan erJerı b•d" tf I 
lui •tirnııı'•• dır. 25 E1ını ı rlinii ıubeye be 1 • ~ 
geceai ve gü ü fıuııız tıea ı m&racaat etmele;iıl";' 
leaıoe ~e Almanl•ra menıup • yenler bakkıad• 

00
11 / J 

tayyareleri ııakıeden tren aıkc:rl ·~ kaou00 
, 1, ..I'.. 

ıere kaı şı ıuikaatlu 1•pıl ı maddeı mahıos•,. o~ 
mııtır. ı bik edilrceii uı• 

( Saadet ) ıu,ealnden alııu:ı.. Çorakkapı Pollı Merkeıl 
• •r•••• itle, iM Haac T alaıl• UDIDER T elefoaı 


