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AÇiK 

tn büyük 
hizmet • ---0 

~ lt&a T&r k •milletinin 
~ la&1&k bir ıevlnç ve 
"~ lı okudufa ta mea ~d 
t..; 1 bir lıerre daha a6ı· 

•a.''Slrelim: 
st'-la•t •• içtimai Maa• 
S V elrlJeti yurdun 27 
,, •thıde eHİıer yatakh, 4 
~~ttl•de J8ıer 1at•ldı haa· 
~ '•ler karacak, Oç 1erde 
'ı ~lı Jatalıb .. D•toryom, 
•,._ •de laeıer 1Bı 1atakb 
._.b~ laaatabamelert yapa· .... \'-t •• içtimai Ma. •e

l •l&.,ettoia .ba karua 
.._:• Cao lluriyet b&~ I· 
~11• t,iıce en bB1ük. ea 
ht'-tt 9 • ayni ıama nda en 
~ ~hnau t •• hiımdle· 
,. biriol letkil etmek· 

• 

\. "•eataaa•alr li11md11 ld 
~ '-•aalekette m~cleaiyet 
'· .. ~•la •• 1lk1ef ii fa· 
~~lo, baıta ve alil 'it tları :11bra pla inle· 
~ t la, •Irak ortalanada 

' ~.•~l'llel&ten kartar•cak 
J ' t •• 7ardım ocak· 

~.-& "•aalelıetla medealyet 
~ laiç tlpltuiı vatan• 
~ laiUıaıaa ıarl baata-

~- lsorayaeak t• hat 
~leleriala ~ol&lutu •• 

~~llla•ll1etidir. Bu ıll,I 
1
••• tatalmllk bed· 

~la•• atrayaa Yataadatı 
\ '-.,,._._, ~ok def• laialer• 
~' laialerce •ataDd• tlHı 
~t: lı Pençeai11dea uzak· 
.ıııııı ••' blı. Omt:.timiıiD ba 
~ I 1•••11 I hiımetiai her 
~"1'.~''•ba fevkinde ta ~ 
\ "'"•t ~~nlıl alil, lı6tt&m 
~.t'ti ''1Pleria lalediii •• 
~ )erlerde yalDIZ mull· 
~ '-'•Jlar. 1ahıız aafalt 
~ ~:lı J•1la11aı kayıd· 
~''t•h1aa taıla yDrekJi 

J ,.. llain kallkallaları · 
r •.• 

SUtRI SANLt 

lcova kon
ll1111 faali-
~~~geçti 
~ Jt" (e.a)-Ro1ter ajan· 
1'_t ,:•~o•adald mulıebirl 
.:"t~ ' Jor: 

t,'~• ko1ıferanıı dBn 
~ıt '•h11aı y• pmııhrr. 

I 
• ordu, bava, do-• . 
1 
ı•, hım madde 

1 ' bade 6 komlıyon 
,,~t111 ıt1r, Komlı7011• 

"- '-•ı fama ılol•ı 
lllrla,.p Yeracek· 

Son E iri i 
- -

~4lUC, N• 
Amiri •• 

Muharriri 
SlRRI S .\NLI 

ie11efilı 7,5Lira 

; 4. "''İt " 
;4, YISI (100) PA 

MilliJ Şef ve 
Tebrikler 

--eM•-- ltıgiliz kaf· esi 

1 
4nlrara (•.a) - Relsic&m• h k k• 

hurarrıaz l•md İo6 ıO, dc;tum• 8 1 1 
larınıa 7ıld600m6 mlloHe• • 

übadeleleri ---Bern (e.a) - logiliz •e 
Alm o esirlerinin mü ·.>ad ele• 
si içia Maoş a hili t yia 
edilmiştir. Y rahlarıo nakli 
için bir sıhhiye treni veril· 
miştir. Mübadeleye dahil 
ola ğır yar lalar br yne -· 
milel kanuoua 69 uocu mad
dcıioe tnfıkan yapılır. T • 
ref eyain bir kaç ay evvel 
teşekklll eden mObıad h ko· 
misyonları tarafıad a ahnan 
tertip budur. 

Islam alemi 
müteessir -·------Kahire (a.a)-Saadl Ara• 

biıtan M11ır lıllk6metl•e, 
Alman t yyarelerl tarafı• ... 
Kabireye yapılaa aluaclaa 
dolısyı tee11ür ve lafial la• 
h r edea bir muaj al•., 

bt.tiyle lıendiaine logiltere ş a 
krala alhncı Corç •e Daoi• Loodr ( .fi) - it ly nl r 
marka krala Krııtiyan tara• Akderıizde logiliz don nm -
fırıdan iÖDderifmİf olao teb• lllllD bl'I. mel Uij'r dığıod D 

rik ve iyi delek trlgr•flaru a bab~ediyorJ r Su baber ltal-
t• ı ·kkürle mukabelede bu· yanların Akde 0 ızdeki mu· 
Juomuııardır. 9 " ff • kı) etaizlıklerioia teıiri· 

---o---
Dü ~kü Sovyet 

Tebli2i 
M oakoYa (•.•) - Dnn ... 

b. h eeıredılcD Sovytl teb• 
hti: 

29 •yl&I ıOr 8 blU6n cep• 
bd boyuoca ~Ofmaala muba· 
•ebe olmutlur. HeDlb. hey· 
yDt etmiyeo bir habere aöıe 
300 den faıla Alman ıub•yl 
eair ah•m•ı 47 top Ye tank 
bir çok ealilla iitinam olun• 
muıtar. 

Hava bataryalarımııın mli· 
e1ılr ateıi d6ımana b6y6k 
ıararJar verdirmiıtir, --ITALYA LAR 

Ne Diyor? 
----o--

Roma, ( a. •· ) - ltalyan 
lauıuıl tebıiii: CebellUtarak· 
tan Akdenbe •çılmıı olan 
lnıiliı donanmaıının bulun
daja yeri k•tfedea tayyare• 
lerhniı torpille mllcı:bbez 

olarak ha•alanmıııardır. Tay
yarelerimıı, dalralar halinde 
loııliı filoıoDa ıaldumıılar· 
dır. T eabit edilen ne tic~ye 
ıare kravaı6r, bir bir b.fıf 
bir bir harp ıtmiıl bir tor· 
pido muhribi iıabetler al
mıılardar. 

Bu n11~h•rebeler uaa1ııda 
tiddctli tayyare çatpıfmHı 
otmuı 6 dütm•n tayyaresi 
dofür&lm&ı 8 tayyaremiı üı· 
ı6oe d6amemiıtir. 

Hareklta idare eden Al· 
bayla bıva kumandanlann• 
dan Dçll teı•kklilleri bııında 
fllm&ılerdir: 

Kafile içinde bulunan bir 
ticaret vıpara Sicilya bot•· 
zır.da bat1rllm11~1r: 

Boadan ma•da cemaa 23 
bin tonilitoluk diier iki •a· 
par Tunuı açıklarında batı
ralmııtar. 

--oo--

Neci~ Alinin 
Naşi dOn tahnit edildt 

lataDbul - Şehrimizde 

ni •zıltmak için yapıyorlar. 
Nitelıim M.t ban burau mu· 
barebeai haklund da bayJ 
İf•• çıkarmıılardı. 

logiliıler o ta AkdeDiıde 
kafıl~ göad mekte berde
vamdır. Bu devam d l ori· 
liılerin ltaly6olar h kkaod 
ne dütllodukf rini gösterir. 
Bu ka fıteler arızasız gide• 
cc kler i yerler ııitmiıtir. 

lta,yada srıd 
azlığı 

Londra, (a.a) - Mil no· 
d.u gelen bir tcfgr f.ı gö.e 
ltalyan ~ zeteleri gıd mese
lesin Ye l k ya t bi olarak 
azalblma11aı ortay ürcrek 
ltalya hükümetioi daha ted· 
birh hau ket~ tfov t ediyor
lar. Ferdinadçi diyor ki: Fa· 
çift rejimi para ıarthracıiı-
oa hayat pah.lıhğını düzelt
meli ve bu hale oıhayet ver• 
melidir. 

lngiliz k avazö 
rü yaralanmış 

Roma (•.•) - Akdenizde 
İHbete uğ •adıiı menuu 
ba bsolan l rilız kruva ZÖt Ü 
30 bia 500 tonluktur. Bu 
Kruvaı6;ua adı Nelsuodur. 
Yaralaadıiı muhakkalrhr. 

Ukraynada 
vaziyet 

Lobdra (a.a) - Mşıkov~
daa öğreoildıiinc aöre Uk· 
rayoada Macarların irtibat
lan keıilmiotir. Bu d yeııl 
bir pfaa neticesidir, Bu tod
bir h enüz ift dilemez ona 
z ID&D göst rece tir.Ba ted· 
bir ı yesiade düımından 
yine eıirler ahndı. 

,. 

----o---

dermiştir. 

Bu me11 jdı Kahire ı•lul 
baıioelcrle dola bir iallm 
o::bri diye tanir edilmekte 
ve bu h.diaenia bitin lıllm 
ileminl pek ziyade inci 
olduiu ilive edilmektedir. -··----Y ni ic t 

mı mitral 
di~- Italyan elçiside 
•• oz 

Moıkova ( a.a ) - Yebİ 
icat odilea mitraly6ı mevcut 
mitralyözlardaa 6 d~fa d•h• 
milessirdir. Ç•mur ve yağ
murdan de miltee11ir olmız. 

--o--
Yeni emn·yet 

müdürümüz 
Ankar - lımir emniyet 

müdilrlüğO ae, emniyet umum 
rnüdü lüğü üç cii dsir re· 
İli Mithat Uygaç hyia edil
miş va iz.mir emniyet müdfi
ıü Sait ÔııOr&a do lıtan
bul polia mektebi müdllruı-

iiloe nakledilmiıtir. Bay Sı
ıt Ôzgüıa muvaffakiyetler 
dileı iz. 

---o'---
RUSLAR 
Ne Diyor? 

--o-o--
Moıkova (a.a) - Ba ıa

bıhki So•yet re.mi tebliği: 
28 eyJül ıeceai lut laumıı 

bütün cephe boyunca muba· 
rabelere denm Etmişlerdir. 
Cenup bölrcıinde 2 ioci ve 
4 üncü Rumen piyade tümen· 
leri imha edllmiıtir. Dilştnen 
ıubıy ve er olarak 2500 aıo 
verit ve 300 nir ahnmıohr. 
Moıkova ( .a) - Düo sıeca 
cıredilen Sovyet tebliği: 

- Devamı 40ncU 11hifede -

geldi 
1.tanbal (a •) - ltal1am 

T•hran büyllk e1çlıl •• .a. 
çilik erkinı ile lıaa .... 
lt•lyaa tebaa1ıadıa 740 kl
tilik bir kefale ba ..... 
Euurumdaa treale ıılaıbalaei 
relmiıtir. l 

ALMANLAR 
e diyor? 
--o--

Berlin, (a.a.) - D. N. ·-·,•• 
ajıaıı bildiriyor: 28 eyll ... 
timal b&lıeaiade kunetlerl
miz Sovyetlerla bir çok ula• 
r• menilerini 1armıı •• W. 
çok iatihkimlara m11llarelle 
harici etmiıtir. So•1etler ua• 
ıi,.e yeniden bir çok .. ,.. 
dök:mBılerdir. Alma• I~ 
k• m aıkerlerl ıeklz IUlte 
2050 mayin toplamıılu•~ 
Alman ıav•ı tayyareleri rl• 
28 eylülde LenlDıraCI 
Moıkovaya hllcamlarcla ~ 
lanmuılardır. Aıkerl teli.., 

ta yanıın YO IDfillk bom'--f 
la ı ablmııtar. Blltla ..... ,. 
lere laabetler elde edllmif· 
tir. 

Berlla, (a.a )- Alma• ....... .._ .... , 
dalan baıkumaadaabtı ... 
tebliil: 

Dirıyeper Pdro••kaa il-ı 
mal doğuıuada •~ ... So...,._ 
tlimeni Alma• • ltalyaa mta• 

-D110amr 4 tnca altllı--

vtfat ede• Deniıli metiuau 
Necip Ali Ktlçillıanıa naıı 
din talanlt edılmlıtir. Yarıa 
Aolıaraya Dakl.:difecektlr. 
C"aaıe mer11lmle kılduala· 
__..~ . 

Harp botD ldd tiyl d~Y•aı tmıkt8 v ta klarıa gerok bflcam ve ıutk m\l !lft•it\I 
~J.'ıi ı ~ -m-ltM! ~ llt '4.i!oiıft ttrıf!.2~! htt ı~.a b1111 d!lı 1!11ııtl~ıktti1r. ' 



...... _ ............ .. 
GENÇLER OKUSUN 

ı Kah aman ar l 
ı Kah. a anı ~r 

f SOBUTAY İl HAY AT EKSIRI 
1 f-14- Yaaan:H. O. T. ı .. -........... _ ........ 
1 Ôlea imparatorunuz b dıa 

cloıtum •• bimimdi; O çok 
alulla Ye hdbirli bir aatta. 
Şimdiki imparatorunuz DHı& 
ldmıedir? 

Sefir ayakta daru7ordu, 
111 ce•abı Yerdi: 

- Aralarnıda dailar ka· 
clar fark Yardır. 

- Demek babası gibi de· 
iil? 

- Babaıı çok deiedi bir 
ntb. 

- O halde benim ona 
taıim fçia l'itmeldij'im 1•Ju-
11k almayacak, b&yle bir 
adam tahta 7akı11r ma? - ..... 

Cıe111iz atfırin ceY•p ••t· 
medıiiai ıiir& ce arkHını 
c!laaD, bemea adamlanDa 
ıa emri Yerdi: 

- Tiı atamı ı tiri • 
CeDrııia bunu yapmaktan 

makndı artık Çın tefiriDio 

J 

Yalrb feldiiini aDlatmak 
l~İDdİ. 

YaıraD: NADiRE SEYMENOÔLU 

Sab11h ı~aetlbln ilk ıtık
Jarı Çİf deneleriai parlabr· 
k.ea Demir yateıındao kal · 
ku ey, t ia taraııoa çıkar 

pazalu kollannı yana açıp 

ı~uy~ iterek ka•Yetli 16i-
18ui ileri •erir, temiz ve 
taıe l:a••ayı tiıen citerleri· 
•• dol Jarurdu. Bu barel.eti 
miloakip mektepte beden 

. tea biyui 6iıetmeniaia 161-
terdiji b.,eketi tekrarlar 
ıonıa baayoaur.: u yapuak 
akı•mdaa h•zırladıiı çarıta
aını luak mektebioe r•der
di. D"miı Jiaa talebeaiydi. 
Vücudunaa Hilemhjı ıibl 
damalı d. ••ilamdı. Sınıfın 
•D C•htkacıı Ye dth&at ÇOCU• 

t'lydu. N efeai ber ıam•• 
J•riode idı, Ba eabab ıpora 
oaaa •••~itabhle y•ptatı bir 
barekdti. Her fırutta Jlb· 
me, atlama, atma •• teoiı 

m61abakalarıDa ittirak eder
di. 0Ga madalyon •• talc
dlr kaaaama•ı arluadathrlin 
kıılıandumıyor de tildi. Hat· 
ta Demirle •l•y etcnelılteo 
çekiameılcrdi. Çii kli, b ıı 
• jıran vDcadu 1d• balıiı.lik 
biaaedea arkadaıtana tek 
tanlyeai: 

dliılndll. HeDI& kapuımıy•a 
luıpıy• doj'ra keıta Y•ılı 
16ıleriyle ODU kartılay•o 
Erolun enoeaioin elini 6pt&. 
A ... kadaııaıa ita.ta olduia 
haberiat duyunca merdh~n· 
leri ikiter ikif~r. aıçray•r•k 
Is.atanın oda11na ıirdi ~rol 
aap .. rı bet.zi çıkık ı•k•k 
l&emikl. riyı e acın cak bir 
hale relmiıti. anlabyordu: 

- Ab J••ruaa D cmircijim, 
ithbaııbk Ye balaiıJik 1••· 
ramu ne bale koJdu, ne ba· 
Je aoktu 161 O yor muıun di
yo du. D emirin 1r~nç •• ku'f• 
Yeth kabkabatı odanın da
Yarlaı ıoda y•yıldı, •Mtrak 
etme teyzediun Erola •e 
ittilh tl~ cı De kU•Y~t fUrU· 

bu laıım ben ona biı Hiç 
taııf edt>cetim oau J•k•c•· 
taaa and içda çocuj'uouza 
yekıada b nim ribi 16 ec• ~· 
ılai• .• 

• •• l.d &c;İver.aıtcl İ talebe e•ia 
boj•H bakan tuHuuıda 
bo•ooıtarıoa ıa11IHJ1f yeı:uel&. 
yıyo,l•r bitibirl~uyle hth 
t.tıı f tllalaııp fil l 6fdyoılar• 

da: 

,cenup çın imparatoru 
ıa bOtOn TOr k ubalarlla 
ittifak uapıldı, cengiz 
ıarasımıı ordugaha - Spor J•pı nıa tlemek ı 

ol urda. 

Mllbea. dia talebe: Y •ter 
Erolcoiuaı valle lıl bende.a 
çok yedi11. 

1 ıaldl, bOtOn bayraklar 
1 
ra tuğlar ha va ga kalktı 
wıaıa" a vazeıerı gök 
kuppeuı çınlattı? 
Cenıiı, Sobuhyı, Cel>eyi 

lilç&k amcHı (Darıtay, Ot· 
Clkeo J i yanına ç iuttı. iki 
Aat kadar Çid h re ih ize· 
riae konuıtu, kendi dltDD· 
celeriai ortaya d6 tO, bir 
me•eden eri bu it liıerinde 
et8d y•pmı ve baıırlanmıa 
olaa Sobutay az aldı, bir 
•••t ıilreu mütaliHı dılt;kat 
Ye alika ile ılialendi. Neti
cede Censıiz Sobutay • .,. 
fİ Ye takdir dolu aız rlarla 
baktakt D aonra ıu ı6zleri 
alyledi: 

- Senini &en •• mille
• tlmlı bihakkın iftibH e:de· 
1 bilir. Cebe Duıtay de 
Soliutayın arkaın~ ı oktadılar. 

t 
••: " Cıtlco, dc.d ı lu. Çok 

1 

luyırneth bİ'fİlcr tcp•amaıun 
~tebrik ederaı . ., 

Sobutay ru1ıb9İyeUıirane 
1 bıııaı 6n8ae tidl Yet fÖY·• 
1bir cevap verdı: 
, •uıu bakanım b ıımda ve 
\Tanrının yardımı bAlııi kahr-
ı• h yatımı yüce milletim 

~ Djrunda feda tfn.ıeyi aaad t 
ie ıerc:f ••Y um. 8enim en 
~~lylh; zevkim diloyada iyi 
lJir nam bırakmaktar." 
1
• Ba konuım•daa iki ınn 
~onra Cerııiı h•ıı, Karl•k 
\eyi Aralan bara, ldikotu, 1 

~malaa beyi Uıota buıu· l 
...... itti!. 9u " oba .,... 1 .. . . 

• •• 
Bir 1•• ıab Is ydı. Deols 

bey•s li6plkJe, ini üıeriade 

1alhyor, J~tıl aaçlannı deni
ae Y•J•D ıallili uyandsrm• i• 
çtıhfıyordu. 

Demit beyas ıpor r6mle· 
f İllia yak .. ıaı açmıı aababı• 
saf havaıını yaduıu yadam 
içerek daia doiru ileı liyor 
du. Sararaa otlar bile ona 
neıeli 16rünilyordu. Yanı& · 

dAki aY 1&6p C' i i in ı Yİ cine 
De d<'meliydi. luce mmıı• 
dilini s;:öılererek Damirirı 
nı ıhı atılıyor aoara ç vik 
bat•kl.rıyle ileri lıoı1uvor. 
Tt. rar ay.:oi hızla d6ollyor· 

u. 
O gUo Is GçOk ormanın Le· 

Datı11da, dere boyaad• f19l\Ç 

avcıdan lhkerek kaç•n ya
ban 6,dekleriae Dİf •o aldı. 

Re akli lıuılann bav•d• ıO· 
a&tmui 1ııap .. iin bıran11 l\rb
t ıyor, iri dıtleriai ıııcırdatı · 
yordu. Aktamın v6cudu tatll 
li perten ıt:rinlijiodo eve 

dCS··llyordo. 
Dcoıtr aınıf arkada•• Ero· 

fun t:Vinio 6o0odcn (eÇ~r· 

ken kapdarının eçıldıiıaı ve 
içeriden bir doktoran çıktı· 
tını rördü. . 
Kf'ı '1• ke. din,.: 
- Kim bı. t 11 cai>a dive 

Jlllİ kôtıO;-! k•• ıı t~abnıer 

alma içrn &inde• dı.8uodaa 
ıonre Sobutayı iıtedi. lıe•
diı;ue 1 S ıiy•ai memur ver
di C aup Çın impuatoru 
(Suaı~) ııeadioe aloderdi. _... .,..._ 

1 
t 

1 

H..ıkukla t lr.b : 8 a ta
rif dtiiın il ç por dciıl 
la y t t: k ir iyuıiv l.ır., d\!r. 

Y zali : 
Nft due Seymenoilu 

,. .. 
O y V& .. l 1 

1 v ki et e.lll
r • n alınmadı 

.... -o---
Ank ra - Kony• ••liıi 

8. Ni:uruetti Aat ·erin •e· 
ih t t;ınriae alln:lırı bak

~ mda bu J.t bbul fl· ze,iode 
çıt..:wn hıt ber, ilııli m knm· 
larca y raiı ve mi asız bu 
lunm ktadar. 

8. Atakerin 6ted~ııb eri 

olduiuau ııbi b .. , rıyle y p· 
111ak. a olduju. a bıldiı mek 
tedirler. 

Merkez 
Lokantası 

Birinci kordonda R.bbm 
hanı altında yaz mevsimi 
dolıy11iyle kapımrt olduia· 
muı fmerkaz lok ota ve bi-

rab u eııi) i ı~ ç eli Cuma 
ıü ı üodr:P itıb t en yeni ter 

tib.t Ye te:ıyioat ile •Çtığı 
anıt muhtuem m&ıterılcri · 

mise bıJdiriris . 

içecek Ye ylırc ,. k m•d· 
delerdekl hmiılik ve ucuı· 
lak ı~leo l~ıi ıtoo derece 
memnaa edccekti ı. 

·1 tJ 

Ya dım karşı· 
sınd Jaoonya 

---o--
Tokyo(a.a)-Uaited Pıeaı: 

Hük Oınet aam•na bey•aatta 
l:tulunmıja meıan M. (ylat 
radyoda y• pt1iı koauımada 
t&yle d rmitbr: 

.._ Vıadivoatol&ta 711pılan 
Amerikan ae•kİJ•b biıun 
için btr t ehdit deiildir. Fa· 
kat bu atYl&iyat araıında 
J .poy•Ja ihracı yaHk edil 
mit olan ı•ıoliD •• 1air 
madd~larin de bolanmHI ve 
bunlano J .. pon 1ular1nın he· 
men yakıDıpd•D ı•çmeıi 
bialerimizi İDcıtiyor. Bu ba
reket taızı ıeçen aene l111i· 
Hı deniz makamlarının Aıa· 
mura Yıp11r11aua J •poa au
laruua pek J•kıular1nda 
durdurar•k aıultloe DJifUD 

olaraak arattırma yıptı.ları 
ıamanki ••ıiyete bea•ıer 
bar •aıiyet 7aratmal..tadır. -··----

Hırsızlık 
l\ar arıtina 246 cı ıokalıta 

lbramim oiıu Ali mllı ac••tle 
, e•ıoıa arkHıbdakl bahçe 

luıp ı aıodao içer1 ıireD bı,aı& 
taufıodan bir .. at elbiıe 2 
la mam bL•lasu lJ •o çı-hodı· 
filli tik•yet t tıni' ve J • pı · 
td ikatta boraya ıırenıeria 
bahkçı elduja aDl•ıılmaı •• 
failler ia ıs bir aaa>auda 
mcydaoa çıkınıl c ktsr• 

§ Buca p z rında Mub r · 
1,;m oilu Hilseyin, H yri 

otlu lbr bim ve Ali ~i'u 
Bur h n hiç bh· it ve rüçleri 
olm dıi1 h;,ldi! Buca puıuı

ua ridcrek Cı::lilettib ojlu 
ı Ratıbia •< ı'ıiıııden bir çıft 

çurap çaldıkl rı ve mabalJat 
ar aanda busıılık makaadile 
fddikleri a6ı ülcrck yakalaa
mıılardır. 

-----o--
Zorla a mak 
K r 1>tit e Atapl:au n mev· 

lui-.do Ali oğ lu Muhurem 
müreceatlc oet•ttı•m mekteı

biu 6 ü .. deo g ç rk.-n tauı
oı dı iı ıl&İ ••b!I O 6ı•ÜDe ÇI 

kara~ 555 lıs.uıut p raıiyle 

aya"lıaplHıuın ahndtiıııı fİ• 

kAyet dıo • t •e y• pılaa tab 
kiluua bu t · h.ıa burada 
kumar oynadıi · ve lıamar 
)fuüadeo bu ları liaybt ttiii 
~e dıj'er bum ı cılnı '6yle· 
mt klt: n ı çtia• p ett•ği anlatıl · 

mıt •e •y•kk. pl·ı• elde edil 
mit ve tabliıkata b•ı•aomıı
tır . 

Bıçak taşııiıak 
lıciçetmelik caddeainde R~

cep atla Ba1ri •e Ha1aa 
o; u R cai ı çimıiılik )D 
sucdeo Rec· p karaaı Aıiye· 
ye bıçak t~ıbır t:Uıklerindea 
yakalaomıılatdır. 

Dr~ Fahri Işık 
ıuılr Memleket ba.tane•I 

RoaHıı:en mötebaHaaı 
Roatlcee H ElelJırUı teda•l•I 

1 
rspılar. Uıdacl &erler Sokak 

u • TIL•ros. na 

Bir 



11111 ııınızca uarın Almanca, •• 
4 iiaci Drre 

._.. lırfı . lellmaıer •• 
~ '-t (' (T. Do) bUcaek te bat •bay. Htla almak 
\'-' it) J•m•lr. te drialı - tçaıek 

, \...: "t•rlr. almak to ı••• •ıi•. • ermelr, 
I ~Wftt,lı 

11

11
•pl1&. koaaımalr, to read "rid. okumak 

~ t._ ra1t. yaımalr, to loarD ( 6 rr ) 6i•eame k 
~ ,."- •tiç. liretmek. cold - ıotuk, bot - ıtcak 
"'.,.. ''•• bir. lwo •ta,. iki, tbree " tri. üç 

~ ~-. dl.t, fi•~(f•yt) bet. ıhı: (sika) altı 
ıa_....., le•n. 1edi, eiıht •eyt,, Dİoo (aaya) dokuz 
~ ••, ele•ea "ileva. OD bir , twveJve (tuclt..Y) ou iki 

~- - OD iç, furteea - Oo d6ıt. fıften-o :tı b ı· 
~ -- OD altı. HYeDteeD - OD yedi 
' ' .._ OD doluıs, tweatJ - yirmi. tbirty - otuı 
~ ...... lnrlr, fıfty - elli, ıizty - .ıtmıı 
'~ - J•tmiı, el1ht1 - 1ekıen, a inety - Dokun 

·~· -111 
-.._d - bin 

t•h111efeıla DHll YDIJaDdtilDI a6sterece:k cümlt:feri 
~ \ derıte ı&recelcıiDia. 

lli111eleri iyıce •aberl .. yhı ia. 

VEÇIN 
4ZIYETI 
~-· (•.a.) - lı 

f •Hın B•ıri ılı 
~ '-1, ••takta demit 

'lit,. 
w al1aıetialo •••11 
•-•lıttler araıı da•i 

"'•tetletia ıl ihlrD ;:"1 elmadır. Kıta· 
111 1ıiıa1rııaa ka•fl 

iti•• ictr•"••ı d .. jılıs 
lalr ••llJdiu il a-

tı:alll laltıa k u••etimiı 
~ " etmet• baıırıa. 
~ ;::ı lıoaııularamıaıa 

~ 9- lebetluimia bııe 

[. ..:'• ita tarafta J•· 
~ • laa ılrlklenmem• · 
1. t' ' (a.a.) - Domei 

hk l.ildirdiiine ılre 
ba Jıld6alcn6 mi· 

~· IDİla•er d•Ylttle
.. Uleriala lolade 

"-a bir a11takta laari· 
' 1 amiral Toyodo 

J' •• ltalıanıa A"'ra 
... 0•1aaıa da Uı•k 

'"-ll..,•ak lltedikleıi 
-.il llh• maraı kald•i• 

llalt"llita lemaa 

Yunan is tanın 
Moskova elçisi 

Aakara ta.• )-Yunanıata· 
nıa Jeai Moakova elçi•İ ma
iy -ti ile beraber A okaraya 
ı ~ oııtir. Erıurumdaa oto
mobil İ le Sarıkarnıfa oradan 
trenle Ruır•1• ridecektir. 

--o,--
Açık teşekkür 
A nkare ( A.A ) - Ttırk dil 
ka· uma aeauctc:rliğioden bil
d1ı ilmittir: 
Doıtuıurı ca dil &ıyıamı 

dolayıaile yurdu o laer yerinde 
Cumhuriyet Halk parti ıi • e 
H•lke•leri karulmuılarıodaa 
kural lyelerindea • o bütiia 
dfl l cYerlerdeD f e)eD C•D• 

dan tel •• yı 1ılar101 d il tH
klı&nin ıittikç• dalaa J•J· 
ıaa olarak aıuı i~iado ycr
lcımeıinia bir belıeal la)•• 

dil kuruma bu i lıııerdeD do· 
tayı ae•ıı •• aayıılanDı ıu-
Dar. 
•nwmmınmı111mıııuıını1ınlftllllllllllll 

Cut •c Zuhrcvı tlaataJaluan 
Mütt lau11aı 

DOK.TOR 
, 

Salih Sonad 
ikinci Beyler So No. 79 

iLAN 
tramvay ve elektrik 

~le anonim ıirketinden: 
~ ~~tl941 ayı ıarfanda ıebekede yapılma11 liıım 

'" S t ı• dolay11ile : 
~ 19 lainc:itcırlD 1941 pazar ıtlnleri ıaat 9 dan 

1 Darataç 
h Tıep•cik 

111 Al11acak 

f: Baimahane 
f \ ıı !trefpaıa 
~ 26 lldaciteırl• 1941 
~ı 
~çar.. 
'!in 8-hrilta bli 
~ Cııeıyab 

karaatlaa 
•ak 

XV KnlttlrpHk 
Karııyaka 

Bornova 

Buca 
Kııılçullu 

paıar ıtınleri saat 9 dan 

XI Gaıi bulvan 
Xll Meurlık baıı 
Xlll Aaanı&r 
XIV Gazi bulvarı 

XIV Glmrlk . . .;.,. ... 
.. •lmu. 

k•llıcıtl ••11• laallnmııca iti· 

\R.&.MAZ N M0SAH.&.BELEril 

amazan Ona 
gapılamaz •• ? 
--c-

Bu ih t hızım küçkten 
beri k f ınıı y~rle tiril İ 
ti. S ir vl r ve gü terde 
gün b işlenmesi ·ınub.h idı? 
Bittabi b tyar .• F f.cat bılba · 
sa R•mazanua küslerle b• 
rışılır, bir birleri o eo f di· 
ler.ıir, b ç imse in gönlü e 
dokurıulm ru sıa ç'>k dik-
kat dılir, bilh s l!I" mi 
Y tte kullımlm ılİ b r m 
aayıl n içkilor içilm~z, ku· 
mar oyoaamaı, ıioaya ya 
naşılm z, ki D!ley ~ötü ! Öt 

söyleomu. hep göoul hoır, 
fakiıler düşüoülür, mah ile
de buluoao kimsesizlere. dul 
kadınlara, ö sOıler p ral V' 

verilır vey a ır ıbtlyaçl ıı 

defulaour, piıinçler, y ğl r, 
bulgorlar, ekerler, k b~elor 
d•iıtıhr. 

Yine bayramlarda bu gi· 
bilere elbiıeler ahoır, bas 
m•lar dağıtıl11, p puçlar te
darik edilir, buluatea, ha
miyet keaelori açılar, kimse 
mahıuo barakılmu:dı. 

Rawaı: n 2'ünlerlode içki 
çeoler. kuınar oyoıy .. ular ve 

sair fcoahklar\apanl r ide· 
ta teltia edilirdi. 

Güoduzleri ye i cel ri 
Cilmilere ko ulur, ibadeti r 
edilir, her türlü • v p lar iş· 
lenirdi. 

Biriıi leybi de söı öy-
leoae der hal muhatabı o u 
ıu hrur "Yahu mfibarek 
sıoode hem kendini y m , 
hem de biıi sıüo ha ok
m•,. denilerek blak den· 
leri Yer ilirdi. Her tarafta 
Yiialcr, iyi t lkioler verılir
di,. 

Biz çocuklar buoları du· 
Y• duya pek sofu olurduk. 
Hali bu iatibal na tesiri ba· 
kidir. 

Y e•mİ dini Y zifelerimiıi 
yapmıyors k, ve yıpmıy r· 
••k bile itik tlarımız sığ· 
lamdır, Bual r f o ıcyler 
değildir. Biliikiı ios ol· rıa 
içtimai terbiyeleri lizeriod 
milessirdir. Bu tesirlerden 
kulaklarımızda p k çok iyi 
ld ti r v tel kkil r k lmış· 
tır. Ahlik v 11eciye düz 
ıüaluü bir mill tin med i 
kuvv tlerioi atttmr. O mil
let her türlü itleri d huş 
rılar temin eder, hisleri in

celir. Hayata k rşı d b 
faıla itim dı rt r, görılil • 
do ve ruhunda ferahlı his· 
acdcr. 

Yal ncılıkt , t iy rhk· 
tan yılandan 1 aç r gibi 
uz kla şır. Hep iyi ıeyl r 
yapmak itiyadı doğ r ve 
yerh· şir, oruç tutm kt açl -
ran h lioi, yokıull rın v ıd· 

yetini daha y kaodan nl • 
mıt ve t crllbe etmiş olur. 

Bunda b ıka mideli din· 

leolr, "' llhlü ha t lı 1 
elan uıaklıtır. T h wnıtU 
" •brı alıpr. Bunlar f• ı 

ıst bul, - B zı mulıte· 

lsirler ye ı bi u l b u · 
1 rdır. B yoglu d büy k 
mağazalar, n üştcrile c 'I• 

mAŞ Sı tma uta, kendi ter· 
ı:ıledı e dı tirmeğe razı ulur 

v rme te irler. 28 lır l•k 
bır umaşıo bu u etı 110 
liratya satıldığı teabıt edi miş· 
tir. T hkikatıt d v ın o on
ma t dır. Muhtekiri r, der
hal dliyeye verıic:c.eh ıdir. 

Yıne y• pıl m t tlulderdeo 
b ı.t muhte irlcrı di- er hi· 
lelere de beş vurw iste 
dı leri z imiştir . Koutrol 
tcş il tı, hin muhtelif s mt· 
lcrıode geniş milry şt f li· 
yete;, g çruiş bulu t dır. 

Bu ıbbarJ mı.hte i 1 ri 
üratl y k 1 r dil ia 

pcnç in tevdi dılccekle 

rioden şiıphe edılm uı te· 
dır. 

...... --o-~ 
rabzo a 

uhtar köglO tarafı -
da öldürüldü 

T r bzoo-Y omr u rn Z m
la köyii mubt rı Ha o C • 
mil yni köyden M .. hnı t 
Su gur t r ft d u Teksım 

k bvel rı önuad ö ünde 
tabanca kurşu~u il feci bir 
şckıld öldilrülwli tür. Cına• 
y te • b p M bmet Sungu· 
ruo nik b ız olar b'r cnfid· 
det yaş yıp bır ktığı Fat· 
m dıod i k dıo muhtar 
Has D C emille dü üp k lk· 
muıodan müt veHit hırs ve 
g rezdir. Bu huıum t s.i· 
k si}·lc suçla Mehmet San· 
gur Gümüşbanedeo köyüne 
geldi t D sonr muht u ta
kip ede ek T k im ke hvc· 
leri öoünd v 1 balık bir 
halk kütlesi İçı de tabanca 
kurşu u ile vurmuştur. 

Hadi ey müdd iumumi-
likçe derhal vazıyt:t edilmiş 
ve ıuçlu M hmet Sungur 
meşhut a;nçl r uaüu un gö· 
re y pılan du uşm ıoouo· 
d 30 aen ğar ha p11 ce· 
z sı a m bkQm eddmiştir. 

•• 

ş yı ı d gıı, bıı kh a.efoı 

ri pe ziyade terbiy d n 
ad tlerdir. 

Bu2ü bir doktorun h r 
türlü h ıt h 1 rı a 1 me 
için biz e vv ) • 'y 
ettiii perbi dcğıl midi ? 

W. T. 

eningrad'dan 
rıma kadar 

SON HABER 
Sovy t Alaı o harbine da• 

ir g elen b berler , heır.61 da• 
ruma aydiol tacı bir biçim .. ' 
d· ğıldir. Savıı iki taraf ara• 
•ıod bütü ıiddetiyle de• 

m etmektedir. Fa kat A• 

vaş dair olan h aberler ek• 
Sl tir. o.ha doi rasu Rular 
da Almaol r da iıia ne ıe• 

ild yürüdüğünü etrafbca 
ani tm kt o çekinmektedir• 
ler, Alman] ra g6re, Kiyefla 
doğusund ki Ruı kuv••tlerl 
durup dinlonmedea yok e.UI• 
m kt dir. Alman bat koma• 
t nlığıoın bildirdiğine ılre 

csirlerın dedi yaram mll,o• 
Da yaklaşm ktadar. Yani ••· 
b tam bir h sapla 492 lalal 
bu muştur. Düaktl Raı tela
lıği de hemen bemea cep
heoio bu bölgeıiad• ap 
k yıplar oldutua11 ••J• ola• 
blleceğini kabul etmekte fa• 
k t hiçbir rakam ••rmemelı • 
tedir. 

o 

SP R 
HABERLERi 
litanbul - Bufla (•WJ 

ıehrimizde lik m• çlan•a ... 
v m cdilmiıtir. Fener .ata• 
dnıda F ner balaçe •• ..,.. 
oğlu ıpor takımlara ~ 
mışl rdır. Birinci de•r• 
Fenerliler T urh"DID •J•tlJle 
bir ve Melibin •J•tlJI• W 
liç gol kuydederek de..,. 
4 O g libiyetle bitirmlılertllr. 
ikinci deHedo Beyotla ıpo-o 
run bir golllae Melihia .,.. 
ğiylc Fenerliler iki ..U• 
mukabt:le ederek 6-1 kuaa
mışlardar. 

So mıç GalataHra·Vefa 
rasıcda yapılmııbr. Galata• 

s r ylıların bi11edilir dene .. 
de olan üıt11ol6klerlae nl
men birinci baftayım ıolala 
bitmiştir.ikinci devrede Ga· 
latas raylalar bir gol ppa• 
rak sıfıra kartı bir ıaJI Ue 
m çı kaıanmıtlardır. 

Aok ra-Ma1kıpor Kmk• 
k 1 de ıponı 2 • 1 m•ill• 
etmiştir. 

Sıdı - Bisiklet tııYlı 
mü bık• ında G eaçllk • 
lübüad n Nuri Pınar blrlad 
Turan Akkay• ikinci sel
miş erdir. 

•• 
--o·--

fi idare 
mu tanının 

tebli2i 
I t nbul - Ô•fi idare b

mut m, gazetelere glad .. 
d ği tclığde halka di1or ki: 

"imzasız mektuplarla, .,. 
durma ad es ve lmıalarllı 

m ktup e istidalar 1•ll1or. 
Bu 1 r da imnııı ribl 11rbl· 
mıt t dır. Mütereddit ••taa• 
dııl r imanh, ıılmll •• 
daklr olmıja dıfet ... , .. ,.. 
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Köylüye arazi şa ti rına gö e l 
tohumunu zamanında vermek Uıfalılar !Vli li .Ştfin gelişinin 1ALMANLAR IE 1 

----m111111111----

Villyet tarafından ••ki 
da•d 6ıerine ıehrimlıe ıe· 
lerek ziraat m&düriyle bir· 
Histe ılrat •aaiyeti tetkik 
eclea siraat memuıJarı dün 
•ali B. Fuad 1 akmel riyaae• 
tiade bir içtima J•pmıılar• 
dar. 

Vall bu dn~et ve top•an• 
tıdald makaadı abl•tmıt •e 
memuılara vaaifelHi batla· 
rıDa daaOnce y•p.acaklara 
Jtler bakkıada direktıfıer 
Y•rmiıtir. 

Oıerinde daralan mena· 
n •• mGhimi ~6y10ye arazı 
ıaıtlaraae a6re tam ıama 

•••da tohumunu vermek bu 

Arzu halcı ve 
fotoğrafçılar 

Blr ~ok .aneleı den beri 
Adli7e dalreai 6a6nde Ye 
lal~tmet içinde ••ıif ıaren 
a11alaalcılarla fotoj'ı fçıların 

ita ıibl resmi cl•ire 6ııGode 
Yaıife f6ımelerl mabıurJu 
1lrlld6ilh1den faallyetlnrioe 
ai••1et Yerllmeai kararla. ıh· 
nlmııtır. 

la ıibl molek erl>a in ya
nadaa itibaren adliye •e 
lalktmet daireleri meydan· 
larıada ••ıife a6ıemi1ecek-

I lerdlr. 
-~c--

tohumnn mutlaka eliilmealai 
temin eylemek ve zeriy.tıaı 
arthrmalr. 

TeırlnievYelia ilk hafta· 
11ada tohumun her ku• •e 
k6ye ıitmtf, k&yl&r.6a eline 
varmıt olma11 temin edile
celıtir. 

Vali ılrat memurların• bil· 
hHıa ~ 6ylere ıiderek mlll
b bıilin f•aliyetinl y.1kındaa 
takip ttmeleri h•kikt •aıi~ 
yet ve ihtiyacı mahallinde 
ıörmtlerini bıfdırmittir. 

Toprak ofiıiyle de ayol 
me•ıu üıeriade temaslar ya· 
pılmıkhdır. 

ihtikar 
Suçluları 
Kum•ı talep eden mBıte· 

rllere mal arzetmekten im· 
tlaa ettiji için adUveye •e
rllmft ol D Ş•mh Nafiı •e 
mah aibi metal Hayriai11 
camuteai günll vermfı ol· 
dukları acele b \ıli7e talep· 
feri düa •fır ce11 mablce· 
meai r iıliiirıce tetkik edil· 
mit •e taf "plerioin • reddine 
kHat verilmiıtir. 

Bu tebep1., m ıhıkem lerl 
mevkufen c, reyan adecek· 
tir. 

o 

l Gıımı kazasında 
orman uanaını 

iki B çağı salmış 
bağırsakla ıoı _..._ .. _ 

Çeıme kaıaaının Alaç•b 
aalaiyeıine baih Zeytin •JI 
•tılado m•D••I me9kiiade 
ltJr ormandao ya11gua çıkmıt 
18 da tev1111üüno rueydan 
YerUmed a tlndür61mtiftfir. 

40 bektar araıi d bıUodu 
150 aeytuı •i•cı yaamııtır. 

YaDrıoa aebebiyet vt:rebler 
araıtırılmaktadır. 

Barbaroı Pahiyealnin K"· 
clao•acık mevl&iinde çık•n 
ıllter bir orman yargını iki 
... t devam ettikten IObt• 

ıladlı&lmtııtür. 011 baktar 
araıi dahilinde 200 çam 
•l•cı. kaYıulmuıtur. 

Y anrına ıebebiyet veren
ler ıalHtaca araıtırılmakta• 

ı .. ,. 
--o--

• Fuad Toksal 
Vali bay Faıd Tu1uıl dDa 

Seferilıiaar lıazuına sridt!rek 
m•h•lll teıkilit itlerini tt.f· 
tiı etmiı iıte ve tohum meı· 
•l•leti 6ıerinde Löylülerle 

Hbilaalde bulbnduktan ıoa
t•larimiıe ••det etmiıtir. 

• 

dökmüş' 
---o-----

Kemerde Kahr m 1 r wa. 
lnlleıiade HHae adıuda bir 
ıenç. ıık ıık Hib11llaft11 e•İ· 
o ıatmekte •e orad11 kal
ıııekta imif. HlbhftnDu GOi· 
h r [diğer oaaıı Sa ı taıı) adın· 
d btr ıenç karııı •ardır. 
Has ın bu telciJde e~e iel· 
n f'SlDİ Hü.nur n dip lı omıu· 
ıu R•uf bot g6101edıj'111deu 
t>9d i aktam yine Hua1uo 
• Vt\ g~ldiji sırada kendİIİDİ 

Ç•iumıt: 

- Hasae bu eve ıdr ıık 
ılriyo• aun. Doj'ra bir ı·y 
y• pıoıyoraun. Buraya ıelmt 1 

Demi•, Hauo, ıat b elin· 
de bulaodurduj'u bıçağı Ra· 
ufun karnına ••pl•mıthr. 
Aiar yaralanan •e bar1raak· 
Jan pu çaleaan Rauf yere 
ci&ıoıüı: 

- Can kurtaran yok mıı? 
Yı1t11yoıam. Dıye baj'ırmaia 
battamııtır. Y •ralı butao~ye 
k ldınlmıı, ıuçl&1 &.arakola 
a6türiUmüş ve "'ilddeiuauıml 
mu•vıai Rüıtü Uı~ebt tara
flndarı tahkik• ta t:I kooruuı 
tar. 

Milli oıyanıro bilet1erinizi 

Yıldönümüoü kutladılar f -ı-ac__.,.ı_·'" -B•ıtarafı -::;ı 
larının bir ~ok ~·' Urfa, (•.•) - Uıfahlat Mılll Şefimiıln buraya ıellı1eri· 

nla dokuzuncu yıld6n6m6 olaa dünk6 rliol içten ae•ıi ve 
tezahilratla kutlamıtlardar. Ba mtıaasebetle her taraf mlllt 
renklerle ıiıleomiıtir. Halkevlade ya pılaa Ye vali, koma 
taa, villyet erkinı ve çok kalabahk bir halk kütleaınin it· 
tiralc eylediii toplaahda ı6z alan batı pler ıllo&n 6aemiai 
9e lulkımı11a en bilytiiiimftıe olan Hrtılmaz baihhtıaı be· 
Urtmiılerdır. 

· reketl aeticealad• 
u;ramıt ve lmb• 
Şımdi1e kadar ı•l•' , 
tere ı&re 13 bi• .,Jtıf 
ve çok miktarda Jaaf 
zemeai ahnmııtır. ~~ 

KıımeD bataklık P' 
atılmıt olan dOt.ıl" 

Roma ve Ber lin Sef irlerimiz k•1•p•ar •• ,mitti'· ~ 
Krooıtad açıkl•" 

l.tanbul - Berlla ıefııimiı 8. Hüarev Gerede tehı lmize 
srelmek Dıere d&a Berlid~D hareket dmiıtir. 

MeıuneD Aokaraya gden Roma ıtfirimis, bllk6mdlmiıle 
tcmHl•rıoı bitiralden ıoara yiae Romadaki -raıifôli b•ıına 
avdd edec kth. 

DEVLETDc.M R vOLLAQINda 
Seferler azaltıldı. Halk ticaret 

biletleri usulü kaldırıldı 
Aaakara - Oemiyollarımız· 

da, m~mlek tın aaba 6rıde 
ıelea nakliyıb ı: ı temin et
nıek için, muvakkateo •ı•· 
jıdakl tedbirler kararlaıta· 
rılmııtır: 

1 - Birinci . teı ria 1941 
tanhiaden mateb~r olmak 
6ı1're Zaoıuh.ıak luthoda 
ller ıtın •eyıedea yof cu k -
rıulHıaıo Zooruldak·Ankara 

11tikacnetiade Pe•tembe •e 
ı r aeferlerı, Aakara • Zon· 
gutd k lıtikacnetiade de ç.,. 
tımba V<ı Cumartesi ıt:fcr 

J ri kaldu ıtaralc ıidea •e 
gelen kat rlar h ftada beı 
ıliue indirilmı tir. 

luımınd.k.i ıefcrleri •• ıe:fer 
katarları Sala ve C1.1maıt cıl 

ıünleri kıaldınlarak Arı.kara 

· Aydıa lıı:ni• ııdit ve ıeliı 
ıtfederi haftada bet ıuoe 
iorl irilmiıtir. 

Tırnir • l:la dirm• hattında 
bift da ~6rt gün olan ekı· 
p• ba ıt.ferleri Sali r6ıı8 kal· 
dınlarak bu eferlcr f11ardaa 
evollri Sl bi b . ftada iiç ı&De 
iadirilm f · deuiz yoUarı H· 

fer 1 ri de bana uyduralmot· 
tur. Fuardan evvel Sah ı&a
leri kalkan katarlar kaldınl-
mış•ır. 

2 - 8ıriaciteı ia 1941den 
itibareo IS gtiolillr, aylık ve 
2 ahk halk tıcatd bilt tleri 

Ankara · lzmir arHında de Zooıulda1' amele •· fer• 
Afyoc • KankPya hattında le11 mtht ına, ale•amum ırup 
her aiia seyr, den yo 'ca ka- bııetlerı k•idl'llmıftar. 
tarf.,ıaın Kar uyu - Ahan· D i e' tarifelerde dt iiıık-
cak ve Alaancak Kcrakuyu lik yoktur. .... - ----

Almanlar petrol havza .. · 
sının 300 kilometre 

mesai esin do 
. -o--

Viıi (•.•) - P.ri Suv .. r 

i ıet"ıiı de Alrueo oı duıu 
ı Un arth 300 kilomt tre me· 

ı fede bulu dutu KafkH 

pcıtrol koya arını h brip et 

m~ii Sovy. tıetİD derp ıf ~dip 

etmediklerini mlıtalea edea 
Hanri Bida ıu suali aoru· 
yor: 

Filh•kika KafkHyaDın ti · 
malinde bulunan Maokof ve 

KraYlı&i p~trol kuyularından 

Alman ordularını timdi biç 

bir e:ııel ayırmayor. Meykd 
I& uyulan tcocde 2 600,UOO 

Kr•vki knyuları da 100 000 
too petrol verir. Rusların 

bu liaynakları t hrip cdtc k· 
lerdiri anl•ıılıyor. 

Yeni Yunan 
kabinesi 

--o--
Loı~dra (a.• )-Yan• n b• ı· 

ve kil ve barıciye naımı 8. 
"ud•roı a1abiof'aİ •t•itdaki 
ıc&ulde kuı ulmuttur: Hari· 

cıye nı61teı•11 8 Sımopuloı, 
iıtibbatat oaıı • ı 8. Mıkloa
uloı mt-aai aaıın 8. Va•a· 
ruıoı bu ıevat Londrada 
kalacaklardar. Bıt•ekil mu· 
avioi ve bahriye naıuı aml· 

ral Sıkellerin harbiye na11rı 
8. Dimitrakaki bava aaıuı 
sıeoeral Sofolk, det b tica· 

' ' t müat' f trı B Teovını deı 
b" seHt da orta ıarkta bu 
lunaca~Jatdır. 

NOf us mOdOrO değf ştl. 
lımir nüfuı rnüdftrü ö Ce· 

mıl Tekd Hakklri D6fua 
m6dt1·10iline tayin edilmit 
tir. 

So•yet kra•aı&rl•' lf 
lar iıabot ettirllo-lf~ 

T ayyarelerimiı 1•~.J 
•arınd• bulaeaD k•,.....M 
malzeme dt poları•• 
etmiıterdir oaıı0•• &f 
mubAFebeleripde 1 
kıybt:tmittir. -1' 

Aa mıktarda fol 
yaı eıi d6o I' ce A•-:, 
timal batıaıaa •• ~ 
tııına •e cenup ba 
cum etoılıtir. tla,.ı 
mİJehizdir. -' 

A tman dı fi tol" 
manıa bir bomb• t• 
mıi d8tirnı61tlr. _ __. __ _...,, 

SOYYETLER IE • _ __..... Jl'J 
-Baıtorafı ]inci ~ 

Cuma Sf«'Ceıi •• c lı"w 
aab.bı Ct phenlD ,.,, ~ 
sinde uçaı yapıD ttff' ~ 
rimiı d&ıman t•1t-"d':.J 
danlar1aı muvaffak•~. "j 
balamıılardır. S•"' tf"1 
bir Sovyet tayyar•':,.~ 
bir çok Alman t•~ r 
danlarına ini laiiı j 

mıtlardu. fi~ 
06 t mot6rll 12 rd 

mot6rli tayyar••'' ~ 
ciüttliili 16r6lcolttlt· ,,..J 
maa t-yyareniD 1'"-" .J 
iü ı6 r illm0ttlr. D8'ıtt"1 
yarelua bomba ••.~it• 
terle tabı ip edil1D1f __ _...,,,, 

Ticaret edası 
toplandı •• ~~ 

Ticaret od••• ıd•~ 
dth oba uma1111 fi.;,/ 
odasında topleDlll1f 9' 
idari meaeleJeıi f> 

etmittir. ~ 
--o-o--/ f' 

Urlada ~:ıdd 
cuk bol•?. 
u,ıada Belatlı -~,,, 'I_ 

de ıof6r M~b111et d•~l l 
tun bir boçk yat•• 

1
; 

Erol Karabulut )ıO 

,erek hoia1mo•
1
•'' •' 

1 8~!~!~ r~ ._ 

( Saadet ) iti.esinden ıı ı ıa. Çorak kapa Poliı il erkesi 
"" "' N . 'l H •uı T • tlsi• UN DER T elefo•ı 
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