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1. aolıafınJa 

~VE AÇIK lltMecliste dÜ}!__ iiiiS.on--=niiil:•i·-k-a __ Meydan muha-
muhtelif işler Esi 1 rio haki- reb si devam 

Amiri Ye .. 
Muharriri 

SIRRI SANLI 
s~nelilı 1,s Lira 
6 Ay/ılı 4 

Makineye 
Verilirken ~rikadaki 

~bin mana 
e ehemmiyeti 

--.. 
1:)1a1a•ı• her tarafı•· 

tıı.... da blylk bir allka 

ko.!_~~~~du ki sayısı !_el!!~.!' 
K hire (a. )- Bu aabıh Ankara ( a.a. ) - Meclis 

posta kanununa menzil ka· 
naaunun 4üacii maddesinde 
deiitiklik 1• pılmasına ait 
kaaun llyihaıiyle Türkiye • 
Almanya arasında ticari mü· 
badolelere miitedair 25 Tem• 
muı 1940 tarihli buıusi ın· 
Jaımaia dair protakolda ta· 
yin edilmit olan mllddetin 
ikiıer ay untılmaııaa ait 
kanun liyih larıtıı ml\zakere 
ve kabul ederek Çarıımba 
ilia& toplaamak liıere da
ııımıttır: 

k dar logilizlerin aldıkları 
esirlerin mikdıuı 15 bin tah· 
mi11 ediliyor. Hakiki mikdarı 
t yirı etmek mümkün olmı· 
yor. Çünkü her aat artıyor. 
Yollarda esirler toplanıyor. 
Tank mubarebeaiode büyük 
mikdar esir alanımız. Esirler 
a11cak taoklarıa arka1ındakl 
piyadeler harbe girince ı r• 

K bire,( .a)-logiliz)•ke-
ri sözcüsü bugüa ıa beya· 
natta bulunmuştur: 48 ıaat· 
tan beri tiddetli bir meydan 
muharebesi oluyor. Fakat 

Rusların yen 
bir muvaf. 

fakiyeti 
~duan timall Afrika mu• 
~lerialn bUba11a laıi· 
~ içi• aıker1 olduju ka· 
'-•i1aıl bir mlua Ye elaem• 
~ti olacaiıaı, bu bapta 
\. • ilk rady4 haberi IH• 
\k. iddia etmekte haklı 
L.,..111111• her ılakll yeni 
"-ıer Ye aeıriyat teyid 
'~tedir. 

o 

tar. 

------o-----

t nk aayun azalmakta ve 
her iki taraftan piyade git· 
tikçe dahı fazla harekete 
geçmektedir. G6ğüı gi>ğüse 
bir çok çarpıtma olmaı ve 
pek muhtemel olarak ıiingli 
kullanılmııtır. Muharebe git· 
tikçe daha sarih bir hareket 
haline gelmeli yolandadır. 

Moıkova (a.a) .-R aa pl
yadeai yeni muvaffakıyetl• 
temin etmiıtir. 39 tank 700 
araba. 55 top bir ba11l ml
bimmat ve malıeme Jlldl 
iki trea imha ettikleri tiW 
bir ıüvari alayını da 1ok et• 
miılerdir. Bir So•Jd latua 
da 500 Alman ıaba1 •• eri 
öldlhmUtllr. Baalardaa da 
üç top •e ıaire almııtar. 

Bir diler birlik te bla ka· 
dar Almaa 6ldlrmlt Ye pek 
mühimmat almııtar. 

t4t\•klm O ta ıark ord•· 
~•11aaadanlaraad D birı· 
"B. mubarebe1i kasa• 
~ Ttrklyecle, bitin do· 
llclealıde Libya barp• 

t.. '• llalta, lıkenderiye 
._.,. lllerlmiade ı~ hi· 

Almanlar bir 
şehir aldılar 

Berlin (•.•)-Alman teb· 
lifi: 

Moskova 
Cephesine 
Faaliyet var 
Moıkova (a.a) - Moıko· 

yanın cenup ve bıb kısım· 
1 nada faaliyet hi11odilir 
derecede faılalaımııtır. Bil· 
hua Rus hava k~YYctleri 
bGy&k f aaUyet aöıtermftler· 
dir. 

f kat bugün muharebenin 
sarih bir tabloıuna çıımak 
çok güçtür 46 kilometre 
uzunlugunda ve dört bin 
kare kilometre reaiıliii~de 
•o her tlirlli muutasam yol
dan ye telefon hattından 
mahrum bir bölgede fn·ka • 
lide bir meydan muharebeai 
ceryan etmektedir. dBıma· 
nıa havada mukavemeti 
fnlalıımııhr. Fakat d6ımaa 
hava faaliyetini muharebe 
meydanından ıiyade ıeri 
hatlar üzerinde tekıif otme· 
ktedir. 

Libya 
zunda 

taarra· 
T .. ki ur • 

1.11111: teairl elacak· 
"••li•de beyanatta ba· 

llıam ılrmBıtlr. 
la. kamaadauı• Tir· 
ltalaıeclerke• M •Ma· 

ı.ı..~ lıtlk ltali laaldna· 
·...._,llılık ılıtere• Tir· 
L 11.areual..-.kalla•maıı 
~it ıarip b11ldak. 

dlara lauD 'f8 
ltlerıacıe tUA\- ıv· 

'• l»a lauıaata karar· 
iti.de Jb•• bir mem · 
••ttldlr. Tlrld1e•l• 
••rilmiı ltir kararı 

~l o ela ıaclar: 
"••l»ar edilmedikçe, 

~,_...._, blrrl1et ye lı· 
k&tl blr ılıle 

olmadıkça TlıkiJ• 
'--.• bitaraf, barp •• 

OJUD ve eatrikala· 
'-ima uıak kalmak 

a..-... dlr. 
~ki makalemiıe al

'•rirkea ıaaa da ill· 
~-ki: 

Doja eepheainin orta ke· 
ıimiade Moıko•aMD 50kilo· 
•etre ıimal batııında bulu
••• Solae~orortki tebri 
arialı lntalarımıı tarafından 
ıaptedilmiıtir. 
Keniaırad &nleriade dBı· 

maDID cıkıt tetebbUıleri ajır 
!!1~~~!l pJ!L lrtillmüıtllr. 7ıi 
takı tahrip edilmiıtlr. Top· 
çama• Leniarradıa arkert 
elaemmiyeti olan teıtılerini 
bombardıman• deYam etmiı· 

tir. --·--
HaHanda madanıarını 

ııerlka astarı 
loruuacak 

VaıinfloD (a.a)Hollanda 
hlklmeti. ile Amerika ~Ü· 
klmeti arasında imza edılen 
bir aalaımay• göre Hollanda 
Gtıyaaında bulunan ve al•. 

BByOk bir Ra1 tayyare 
teıekkülll 39 Alman tann· 
kını 7 zırhlı otomobil, 210 
kamyon, 23 ağır top ve 
mermi ve milhimmat yüklü 
etmiotır. ----
Şark cephesine 

doktorlar 
gö deriliyor 
Sofya (a. ) - Atanan ma· 

l<imda g&r Almanlar tark 
cephesine bu hafta z11fında 
göDderilecek bir trenle alt 
doktor 7 hutı ~akıcı ve 
pir çok illçlar temin edile• 
cektir. ' 

---o---

bir 
Dogolün yeni 

zaferi 

a..IU.JG aa-• --

ve Türkiye 
Londra (a.a) - Ortaıark 

orduları kumandanlarından 
biriıi aııiıdaki beyanatta 
bulunmuıtur: 

-Uba muharebesinin m'1· 
bim neticeleri olacaktır. Mu· 
barebenin iıtikbali hakkında 
karar111hk göıtermekte olaa 
Tü.-kiye ve b\iUln doğa Ak· 
deniı üzerinde Libya harp· 
larının tesirleri g&ılikecek· 
tir. 

Bu muharebeyi kaıanır-

k doaaomamıs Maltaya 
aa b" 
k d daha bilyük 11 .er· 

ar d-

yeye dair 
söylenenler 
Nev1ork (a.a) - NeYJork 

He:aıd Tribaaa ıııeteal ı.a.. 
ya taarraıa etrafıada , ..... 
iı bir makalede uclml• dl· 
yor ki: 

lagiliı L\byadakl taan ... 
lan blylk ••ltaretle ...... -- --
tirAlm•• ıırbla k•••etlerlala 
imbaıındaa ıoara Alma•la· 
rıa teıUm olmaları malate
meldir. 

General Vilıoa ı•ıe• ... 
aeki ııferlai tekraıbpWI .. 
cek wazlyettedir. 

Gar.ete Ll\>Ja tauna•••· 
•affakiyetle bitmeıl taktii· 
rinde 111 cihetleri• tabakka 
edeçeiini yazmaktadır. UL 

1 _ General V •••l u• 

ya vaziyeti ne ub::rau:i 
mıyarak bltlD a 
Kafkaı cephıai•• lıur•M· 
cektir. . d-" 2 - Tllrklyeaı• .,. ,. ••• 
daha ka•••tli olacak ••Al
man metaUbab•• kartı •au 11 .. alt Afrlkacla n••t· 

~lmaalar da bDylk 
'lll•lyet yermi1• baı· 
~tdır. 

~I onlar da aalamıı· 
~l ••illp Franıa lle 

kta• bir fayda elde 
ek içla Afrlkada 
• bem cok ka•••tli 

mtayon lıtibsal edilen m•· 
dealerİD mu haf azası banda~ 
b6yle Amerikan kuvvetlen 
tarafıadaa:yapılacaktır • Har~ 
bitince [amerikan aıkerlen 
bu b&tı•Jİ tabliye edecek· 

Vaşington (a.•) Relılcam· 
bur bay Ruzvelt ödl\aç ver· 
me ve kir tama k nunu mu· 
bince yapılmakta olan yar· 
dım\arıa Dögole d~ ... tatb~-

beıti elde eJerek ve uı· 
mı ın hkenderiye ve Si· 
veytte i deniz nılerimize ta· 
arruz teş bblis\eri ortadan . 

11kı duracaktır. • 
3 _ Ba ıaferıa 1enl la-

giUı taarruılarıaı ha11laJ&• 
cağıdır. 

k ll11mdar, elıemdir. 

Sırrı St111lı 

1. L - •• 
·""'"'' (a.a)-Deyll Meyi 

l••erat Veyıandıa 
\a11laDduiaau ısrarla 

\tecllr. Teyid edilml· 
~ laaıtere ı&r• V ııan 
\-"'•• allmıı, ~~4 ıaba· 
~ ... abl11111br. Vltl 
~ RJer 11111 Afrl· 

terdir. ---
Bir Albay 
Esir oldu 

"

• e komiıyon reiıhgıoe bırGJ 
lD • i b mektup\• emr etmııt r. u 

hıdiıe Dögol'a tanımak hu: 
Dd. ilk adım telak\u 

ıusu 

tdilmektedir. _-o----
Londra ( a.a ) - tngiliz 8 ) t C&ret 

kıtaları Gondan kuııtmakta U gar 
d vam ediyorlar. Goadardan D8Zlf l "' 
b~r '''"'hareketi yapan dllt· 
mandan 10 eılr alandı. llura· Be Iİ de 
nın kumandanı ~land~lldr. \tal· Berlin (a.a) - Bulgar ti· 

'aD .'bayı da eıır e ı ı. · z 
200 caret ve saoayı a zın •· 

. ltalyaalar Kurkayede gerof Alman ticaret nazırı· 
aıı verdlıer. DID d vcti tlzeriue Berllno 

T ay1arelerlmlı bl~~ma 
atny.. bir lııe ıem111DID ıelmiıtlr. d 

1 Mumaileyh Berlin e uıon 
1ıı•e bıthtı•• ı&rmlt .,. •••••\ kılacaktır. 

"'· 

kal ıcaktır. 

HARP PANAROMASINDAN: 4 

• ---
Glu~ geçtikçe .. t\ddet\eaeıı 

Ciia_kıab- qfbılır. 

A\mıa • Ruı) boıaıl .. •••· 
--~ J 



C•ILCIW ::nllJ 
HiKAYE 

-\yaz ekmek-\ Zouguldakta ş eh· r Ha b 
ı :İt yoksa es- bir yardı°!se· ~~~c ~~. ~.~~~~~iiiiiiiiiiS 
-er ekme mi? venle cemıye- Şehrim zde ıkı Şehr

0

mizde ---- ti kv oldu ya.ng n iaşe işleri 
Zouıuldak (a.•) ....:. Diln Dio aece ff lırimiıde iki B ledıye reiai Paıar fi· 

ü • al tekrar ıeb,imiıin mah-
Yazan: Pıofesör doktor 

Sadi Irmak 
-2-

Çocui•• elindeki ılt•~ 
e•İ• mermer tatlarını ıU•• il -2-

Zonguldağın bütün m neY· yanrıo olmuıtur. 
yer kadınlan, balke•i ıale· Birinci ya ı•• A.lıaacakta telif semtlerindeki pnar yer· 

~0D oa beı ıeaenia araı· 
tmaları ba ıöriioüşllo ha· 

.~ranı açıkça öğretti. Bu· 
'-~ biliyoruı kİ pirincin ka· 

>•tunu ıoyatak atmak •o 
ıcak içini yemek milyon· 
ıtca Çinli ve Japonua ha

k d T leıine oideıek yapılan ıatıı· aunda toplanarll ' yar ımH· Hatip ıokığınd• arantoaun • B 1 
veoler cemiyetinin Zonıul- ıabibi ve Çetin Koadin ki- l n tedkik eyi miştir. e e· 

· · t' ·ı · k·oap •"' IÇID s:e iri mıt '"' 

dak tubeaini kurmutl•r ye 1 rac111 boluoduiu liç lıatlı diye rebi bilbaH• halkın en 
C i t O k faıla iıtiblik eylediii mad-

reiıliiine .Düroc. Y •• 11 e-.ln 2 oci k. atından çı mıt k'•- lt 
f d deler Uıerinde ted ıısa • 

yeri seçmıılerdar. •etİf'3D itfaıye tara ıa an d d b 

mıt" 

Lt!maa timdi eYia4'• •::. 
buta yatıyor, tabmia • 

.. d k••'" meı ıstıraplar ıçıa • • 
• h 1 bulunarak pazarlar a • ıe • Şube idare beyetı eme biyimeden ı&odUriilmOttlir. b 

1 t d •e, meyve, et, tavuk •• O· 
tahımalanna b•ı amıt ır. Ateı'n çıkmasına '1ebep u- • dd 

1 Da mOtabib billmum ma •· 
o yar içine oturtulmut o an baa mal olmuıtur. 

aıyormaf. Gazeteler "H•~. 
ta için tehlike yokıa da I~ 
zelliği maale.ef miebbecl 
mahvolmuttur,, di1orlard•·" ılak6 bu adaml r yeıiae 

ıadaları olan pirinci yerken 
~tıklara kabukta hayat için 
alsem otan vitaminlerin 

demir ıobanın hararetinden ler• etiket konulmasını em· 

Erzurumda kar hablların tutuımaaıdır. Evin retmiıtir. 
I l Pazarlar belediye memar· 

Bu Hlırları oka1•• ",> 
Lemanı tanıyanlar lı• j 
kitld bayatı tehlikede • ...1 
ıaydı da o harik.ulide .... 
liti kalıaydı, O çebr• dit' 

ara vererek içiodeki ety• 4 bin i .. a 1 • larıoın 11kı müra"abe1i al-

alaadutunun farkında de 
llerdi. BuiÜD pirin&i.ı ıka

aiuna bir bayat ekıiri 
lıile bakmayı lıreıamit 

ıortah olup binanın ıiıo:ta· boda buluodurula&akhr. Pa 
devam ediyor il aabibİ burada olmad'lflD· sularda laer tDaddenin ıa· 

1 

dan beoüı anlaııl.mamııtar. tıtı dlkkinlardakiaden ye 

balaauyoruz. ıDpbesiı ayni 
' mltalea buıday, çaydar, ar

panın yani .ekmek yapılan 
a•babatıa kabuklan için de 
•aricldir. Halbuki laca uıa 

ide etmek için bu kabuk 
kaımı eleniyor. 86ylece ha· 

~J•t için elzem vitamialeria 
Ualr kıımı ahlmıt oluyor. 

ffjet ha ince ekmeie me-
p rakb olanlar ıebze Ye mey: 
1 ya da alamıyorlaraa ki bu 
t busılakl hayat ıartlarında 

b• ıibil•rin aay111 aı olmaı:ta 
ı•rektir· kötü ve ekıik bes· 
···'•"\···· -'---t..•=· _o...__. 
yas e1rmefe lıtlinlfiiii yal· 
aız vitamin farkından iba· 
ret deilldir. 

1 Biliyoruz ki konfor f çiade 

1 faııyaa inıauların birçoia 
bar1ak teabeUiiinden, ka

'. bızdın, rikiyetçidirler. Bar
aatı iıletmenia ea iyi çareai 
bar1aklarda mutedil bir 
miktarda sraz teıekkülüne 
im kin . vermektir. Bu gaz 
barsak cidarlarını iter, böy· 
lece baraalr ıiairleriai ten
bib eder Ye barsağı itletir. 

Barsakta mutedil bir mik· 
tar gaz meydana getirmenin 
•• iyi ~ıreıi kaba undan 
ekmek yemektir. ÇnaLn 

b6ylo unlarda selliloz dedi· 
iimiı nebati bir ıar madde· 
•I baluaur. 

Ba madde b raak mikrop
la11 tarafından parçalanır, 
pandan da gaz meydana 
ıelir. 

Demek ki buğdayın kabu
;a, anua kepeği barsa ki rı· 
mız için t bii bir iliçhr. 
Halbuki birçokları bununa 
akıini vaki zannediyorlar. 
Ve kaba ekmeiin b r akla· 
raaı tabriı edec ğiai tahmin 
ediyorlar. 

-Sonu Yarın-

eut ve Zlhrevi Hutalıkları 
Mtıteb ssısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
bd.cı Beyler So, No. 7' 

Erıaram (a.a) - Kar fa- -•- serbest Htat\ard kinden da· 
ıılalı ıurette deYam etm•k- ba acus olacaktır. 
tedir. Hararet dereceai çok Bir kadın ze- Pasar ılol Tepecik p•· 

dliımBıtir. Şimdi1e kadar h• 1 k sarında koyun eti, 60 65 
bet Hntim yDselea karıa lf enere kuruıtaa 1atıha11tır. 

t 

" 

lbti 1 ye •• ld •• pazar •erlerinia daha ıea· erimesine ar ı m• • O U 1 dd ı · 
rilmemektedir. 1la ye ıatıl•D ma e erıa _ __. .. - Dlln /t. HDtörde •m!uıif dallı miltenev•i . olmHı~a 

bir zehirleDme Y•k'Hı olmuı· batlı na itiua eddmektedı,. 
Pazar maçları' t o pkdde k• •• ık haft•hk 

ur~81 inci sokakta 22 sayılı yıy~cek ihtiyaçlarını pu~r 
Futbol ajanhiındaD: Pazar 

ıünü Alıancak Hhaaıoda 
yapılacak lik m•çlan: 

Saa't 13 t• K.S.K. D.ıpor 
hakem Maıtafa Bayra, J•• 
bakemleı· Muıtaf Senkal, 

' - --·- .. --
laakem Ferit SimaroiJu, yaa 
hakemler; Faruk, Muhffer. ----
Bir ihtikar 
Karııyakada Barbaroı ıo· 

kıiında 6 aayılı dllkkinda 

bakkallık eden.Muıtafa otla 

Hurıldin dtıkkia111di 10 kilo, 
etyaıı arasında da 15 ki!G 

çekirdek kabYe bulunmuı Ye 
hakkındı takibata baılan
mıthr. 

---o--

yerlerinden k<'layhkla temıa 
e•dc oturan lbralaim b arııı ed. bilecektir. 
t!a. Nuriye Belll•ı etinia -•--
•uthiında ı•yet az yakıl· •• b• 
m•• od• .. köaıürn ue yemek Izmirde sura ı 
pitirdiği ıırada :ıehirleamİf, 
• • .• '" ı ... ,, • •tıı;ı acbo111nı 

derhal dııarıya ııkarmıılar· 
dır. 

54 yııında olaa •••allı 
kadın ıöıterilea bfttün ihti
mama rafmeo bir tilr iti ilen· 
diıiae gelememiı Ye nihayet 

kalb darebanından tevakkuf 
la11ıl olarak ölmüttllr. 

Yapılan tahkikat nttice
ılade, k6mürla Defrettiji 
bamızı karbondan 6ld0ill 
anlaıılmııtır. 

Dr. Fahr· Işık 
lı:mlr Memleket baataaeıl 

--~-·ı ......... 
Mütefebbiı yurtdaıtarımıs· 

daa 8. Sadık CBrtanca Ye 
Mebmd Reıat Düıiiolirln 
kurmat olduktan küçilk bir 
tite imalltbaneıiude kırık 
••mtan eritmek ıaretiyle 
ıllrabiler yapıldıiıaı lıaber 
aldık .. Atelyenin ileride dl· 
ier cam en• yıpm•i• ta· 
hıtığı da anlatılmaktadır. 

Sıhhat müdürü 
Çeşmede 

Et• bb h • Roath::ea mGtebaHıaı 1 8 aysı • Roatken u EJe6'trUı teda•lıl 
'Rs11l1r. ikinci &erler Soka 

Sıhhat müdürü B. GeYdet 
Saraçoğ'lu den Çeıme kaza· 
llDa sritmiıtir. Bu kazanın 
aaihnı alikadar eden muh-
telif mevzuları tetkik ede· 

yet divanı . ..., . ıno ...... cektir. 

ıELHAM A Sia ma ıoda 21 2ci teırıaı 
toplanıyor 1 Cama matinelerden itibuenı 

EmtHe Bıootea'in me bar romanınd o i tibu edilen ı 
Aankara (a.a) - Etibba 

od ları yükıek heyet diV1a1 

talı güoll saat 14,30 da 11la· 
b t v ictimat muıvea t ba· 
kanlıj'ı bina11ada toplanacak 
ve fiçilııcü mıntak t:tibba 
odaııı teb bet div nı tarafın· 
d n erilen kararı n t tkik 

decektir. 

ıo•• L y N AŞKMerle Oberon. '!u hcriag: 
L ureace 0Jı91er ı 

ıRomeo Juliett'e nazire olabilecek yeg o eıer", ıenenin ~n ı 
:büyük ebedi ve liyemut bir aş filmi. Aıl unutulmıyacakı 
ımuızz m bir şıb ser. Bu film Beyoğlund 4hafta d imi bir ı 
ımuvaffakiyet kazanmıştır. Seınıl r: 1.3.7 9 da cumarteıi ı 
ı pazar llde b ılar Herıfto ilk mdine ucuz seans ı 

i T y are Sioemas da I6:f46f 
O"kk t B" Ok t ı urün matinelerden itibaren çok senıin pro§'ram 2 1 a : UU sana ı-t-Uimez eHrlerile tanınmıı bestekir ÇAIKOVVSKl'ainı 

•!~ıb <~obto Laı~> lü";;~d;t;.·:~k· ·ei;diB~ı~· G·;~;;ii 
le i 

1 

1 °~~ ~~:~• ~~··:· :Fılmiode ı&recık iniz. Ba filim ayni ıamıntta taribt Rus ıa· f 
'kcaa 1b ır şe 1 e . Y • ı raylarını b lolaraaı ve hayatını ıöıter a ıüpar fılmidir. ı 

me ve er ·~ueye: . aıt me- ı 2 o·· •• logilizce ıöılü bfiyftlr ı 
raaim ve reımı g~çıtlerl v• ı- - lduren Orman .. ,,nıeot filmi. Kolonı: 
renkli put•l boyala atran- tbayatJDda ıervet peıiade koıın innolarıa merakla maıera· J 
dizmanlar ucuz ve itinalı ı laraaı g8ıteren entereaan fallm. Oyua H1ttleri: ÔJdtben 
yapılır. lı••t.P•t• l»al•arıN.7'. ı Orman aat 2-5·1de Bale ... ı S,JO. •,Si· t,50 tla 

mezarına ıitseydıl. 
ıın Gyorlardı. iaJI" 

Bo f acla lıtaabula ~ 
iare• meııal etti •• 1 
Fakat samaıa sıeçtikç• o ,j 
saatulm•i• baıladı. ti t,I 
bir çok kadıalar •~ 
açığa bit ıey ı&ylem• aıf. 
de keadaleıioi daim• • I' 
ele bırakan ba rakibi~ 
tadaD çekilmHİD• içler 
memaa• da oldalar. 

Uk sama•la.cla blt:-
dik.ler ea•• eYla• kot 
)ardı .• 

Fakat lo•• 
;;~~-· m;dd~;· ha:;:.,. f 
•• kimuyi ıoln11aa11 ... ~ 

Aylar ıeçti. L•••••• lf 
bıtno iyi oJduia lıabet' ,r ' 
dı. Fakat reaç kız artals 3 L"" 
lraia 11kmı1or, keadlıi ;i ..._ 
mtia ı•lealerl lı:abal h..~ 
yorda.. / ;.,_ 

Bunan için lrlm11 ... '-
cenmiyordu : _,.J " 

•zavallı çocalr, bir stY1 \ 
lrendiıiae •• derin bit_ -"' '
tuaiyıt •• bayretl• "'A 
tözleria ıimdl mer la•_.. ... 
battı iıtikrah ile ba I 
16rmef e -na11I tabam•ll 
•in?., I 

Hattı lıeadiai•e ıcıf"' ..Jt 
bi ıörGnealerdea Lbir ~J 
nan bu felikete seYi•dl 
de tabii bietediyor: J 

.. Zaten doıtlar, 011• ıl 
hari"u1lde ılizelliil ~ 
arıyan doltlar naııl o~~ 
zaman ıoara keadili ~ 
den çeklleceklerel. \'~'°' 
fftpbeslz aaha acı ol• ~ 
lyi•i mi o daha evrel t 
ıanarak allkıııaı ketti" 
yorlardı. 

• .. ~ 

Leman ya•aı yaY•f ~ 
nalda Kibar ıoıyetıl•f~ 
hatıraıı bile kalmadı. ~ 
nin evi ıatea ıehlrM• d"} 
bir yerde, teaba bir ;J 
keaarıada idi. Gelip ,..-~ 
leria ayakları keıUitC:~ 
ey blıbltln yalaıı :J. 
Gea~ kur pliba bll :; 
llı•••d•miye•ekti. ~ _,,._ 



(il LlM .. l 

anya Fran- Kuyuya atılan 1 

donanma- ceset henüz 
Sümerbank Hav postal rııfı{;.b-;.;.;;;;h.r 
mamulatı ay başına ka· f Kahramam 
tevzi edilecek dar işliyec k i SOBUTA Y sına ne 

\'erecekmiı 
--o--

~. (•.a)-Bir hbere 
... ,-.al Petea •• aml· 

1>.r1a. lalmlsdeld c•r· 
11•1 Porto Neırada 
le ılrlıeceldercllr. 

, lle:Alm••J• araııada 
•trlt Wr •il••• semiat 
~mak •••••abalaiıtlr. 

•1• Fra•us doaaa
•• Afrikaclald de•ls 
l••adulal da•rlal 

L. -t•dlr. 
~ .. lrabll bir mll1oa 

.•iri Mrbea lttrakı· 
parla ltib.rl olarak 

alta.da olmı1•• lallı•J• 
~k, liıka1a, l&lr

, lttltarj elarak i11al 
.... ,.. ltllte••• 
llbr. 

.._il Afrl•ada F raaaa• 

..,_•Ueri 70 IO bbU 
•• •lt•bakiai ,.,u 

la.re 250 bia . ldficllr 
t •ı.netlui bla katlar
tirat lla ta1,.nleria 
.., ........ J•ra· 

laal.tetllr. 

• 
hava 
umları 

'• •trafaa.ta orta 
• 2 ticaret ı•mla2 

ciddi lauara aj-
• lalrlala batmıı 

lolr malatemeldlr. 
' lıkocıada eadlı· 

çıkarılamadı --
lataabal - Kiıılı bir tic

e.na feci bir ıekilde ald&
rllmeılyle aetlceleaea ciaa
Jetla talaldkabaa •adliye za
ltıtaca dla de de9a.. edil
miıtir. 

ltfaı, •••• blltla r•yretln• 
r•i•• dBa de kuyanua ıu· 
iuaa tamamen boıatmak kı· 
bil olamamııtar. 

Kaya••• ıfaı 50 ıantim 
llatr•acla oldufaadaa içeriye 
dalfıç indirmek te mlaııkla 
ı&rllememiıtir. 

DIDkl ameliye ıınııada 
lteliae bir ip bıtlanarak ku· 
JDJ• ladirUea bir fıçi ••J• 
dalmak ıaretiyle diptea bir 
miktar taı çdrarmaf a mavaf • 
f alr olmaıtar. 

Saya• , lıtlae çılrmam111 
lfia k9tiler tarafıadaa liıeri-

1 

•e bir laayll taı •• moloz 
ablaa ceaed ıuya• dibinde 
elmaııaa ratmea taaff&a et· 
tijiadea tekrar tekrar t•ı
lara 11kHmakla meırul olaa 
amele b• yhdea dılaa fa•la 
~·hıamamııtar. 

l•welee tlccarı paraııaa 
tamaaa lltllrdlf•I itiraf 
•••• Harclar, b• defa ifade· 
ıl•I cl8ft1tlrmi1t manifetara 
tlccuı•ı eıkl bir kin Jlıli•· 

•••• •• iatilram almak mak· 
1adl1I• artadaı •aldndıiJaı 
ll1leml1tir. 

KatUia ita 1eal iddia •• 
ltlrafaaa ılre, m. kal Hlıe• 
Ji• bir keç H•• •••el HaJ· 
dana lrı• lrard~ıial eırarea
blr tarsda lld811nlt •• ba 
ci••J•tinl mleakip de bir 
semti meılaale kaçmıthr. 

Kak kardeıinha HBaeJi• 
tarafaadaa .. lltllr lld Bjl• ıa
retl lrat'iyed• emia elaa 
Ha1dar oadaa iatikam almak 
lıia mlaaafp bir samanı• 
laalaJlnB beklemıj• baıl•· 
mııtar. 
Ba makaatla Kiııla tlccarı 

tasaj dBıBrlp 6ldlrd&illnl 
ıeklnmedea 16ylf 1en Hay• 
d r, ıa~ ortıtı olarak zan· 
alhaa alına• llebmdia bu 
iti• alllradar olmatlaf ı•ı da 
ili•• etmiıtlr. 

Ba Hbeple dla katil Hay· 
darı• lrıpıcı balaadatu apar· 
tamanda bir •lddea beri 
kiracı ııfatl1le oturan bazı 
kimtelerle ba aparbmaaıa 
altıada ıaat~ıbk Japaa bir 
sat dlalenmiıtir. 

Ba ıahttler, ~atll mevki· 
i•d• bala••• H11darıa 11ra• 
ret icJade bala••• bir adam 
olmadıi111ı ıiylemlılerclir. 

Ameliyeye itfaiye •••itile 
baıl• de d•••• olaaacalr· 
br. 

------
Sil•erbınk farikaları ma· 

malillnın, resmi ve baıusi 
biUiln mile11eaelerdeki me
marların ihtiyaçları nı karıı 
hyıcak ıekilde tevzii karar
laıtırı lmı ıtır. 

Y apı laa yeni tevziat pro· 
j e.ia e ıı>re, rumi ve huıuıi 
bütiln miie11eaelerde çalı şın 
her memur ıerek kendiıi 
90 ıerek ailesi efradı için 
nlifuı bııına d6ıder metre 
bez, ba1ma ve milmaaili 
menıucıttaa alabilecektir. 
Bunun içia de evtreli Y rJi 
mallar pnarı miidiirlliiüao 
mtlracaat ederek bir fit alı· 
aacıktul 

Bu fiıle Yerli Mallar pa· 
zarları 1atıı ıube lcrindea 
mal almak mBmkDn olauk
br . 

Bu proje Sllmer bank 
amam merkezine ıöaderil
miıtir. Muyıfak ıörülüp t as
dik edilir1e laemea faaliyete 
reçilecekt i r. 

--=---
Sarhoşluk 

Kemer G aziler caddeıiade 
Ômer o;iu Hasan aarhoıluk 
ıailraıiyJe Şıba oflu Gıli
bla kalue camlarını kum k 
ıaretiyle rezalet çıkardıiın

daa yalra lanmıı • e hakkında 
meıbut ıuç ıabıt Yarak111 
J•pdaralr adliyeye teslim 
edilmi ıtir. 

1 h:içeımelik 386 a ncı 10• 

lrakta oturan Salih oilaı Ha-
1aa •e Ahmet oğlu kabYcci 
Haaan adındaki ı •hıılar tar· 
laoı oldukları halde ayni yer
de oturan Ali kızı Ayte ve 
koc.,ı A11enia evlerine ri 
derek baj m p çai armak ıa
retile reıaJet çıkardıkları ve 
maf durlara da hakaret et
tiklerinden yakalanmıı ve 
bıldanada meıhut auç za· 
bıt •arakatı yapılmıttar. 

Erzincan- Ke
mah demiryolu 

tamir edildi 
Ankara - ıon Erzincan 

yer depremi yüniinden Er
ıiacaa • Kemıb ar11ıadıki 
demiryolu bozulmuıtu. Bu 
yBzden gidft ve geliıler ak
tarma ile yı pı lmakta idi. 
Gelen haberlere göre, hat
tın tamiri tamamlınmış, ıeh· 
rimiziD Erzurumla olan de· 
miryolu mllnakalüıi yenidea 
&ıtlamııtar. 

Ankara - Devlet hava 
yolları ın hava seferleri ha· 
•alar iyi gittikçe b11 ay ıo· 
ouna kadar işUyecektir. 

Hava · yolları iıletme 4ida
resi, biriaciki an ayıadada 
hava ıefarlerinia işletilip 
işletilmemcui için daha bir 
karar vermemiıtir, 

---o---
Hırsızlık 

İkçeşm lik 483 el ıokaktai. 
oturan Ali o&"lu lbrahim Çi
çekçi müracaat la: evinde 
bulunmadığı ıırada içeri g i· 
ren bııız t rafından 224 lıra 
par sınıa çılıadığıcı •e ayni 
Gok kta otarao Ali oğlu 
Hayriden şüpheai buluadn-
ğao• iddia etmesi tlzerioe 
suçlu y kaıanarak tabldkata 
b•ılaomııtır . 

FAYDALI BiLGiLER 

Dudaklardan karakteri 
ve istikbali keşi etmek 

Amerika ruhiyat miitehH· 
11ıları dan profesör Wolf, 
insanın karakterini dudak· 
lanndan aezmektedir. Pıo-

fesöre göre ağız, el 1ıibidir. 
Dünyada iki kiti yoktur k i 
dudakları tıtatıp ayni biçim· 
de olıun. 

Ma11mafıh her in1aınn du
daklarında karakterini keş

feden bazı bariz vasıflar 

v rdır. Fak t Amerikalı ru· 
hiyatçı, insanın karakterini 

dudaklarıadan nasıl keıfet· 
tiğini ifıa etmek istemiyor. 

Hakikat şudur ki profe
ı lSr kendisine gönderilen 
fotoğraflara bakarak gönde
renlerin karakterini tama-
miyle doğru olarak teabit 
ediyor ve her iu1aoın iıtik
b li, karakterine bağlı oldu
ğundan, ayni zamanda m&· 
racaatçılarıo iıtikbalini de 
eıfediyor. 

ı KIYMETLi SANATKAR ı 

i Münir i 
i Nurett in i 
ı 26 ve 27 llkteırin Akıamı ı 

fE HAMRAdaf 
ı YALNIZ (2) KONSER ı 
Verecektir Yerler numaralıdır: 

t-60- Y•ıı-:H. O. T. ................ -..... ~ .. , 
•S iya1i mabk6mlan affı. 

diyoram, babamı• 1au1 • ..ı. 
ni de beylerim, komataaln
ma ye milletime clajıbJo,.., 
buna büyilk komataaı• 
butayı mem11a edi1ora• •• 

Ô keday biitila llkul.ıa 
her tarafında da laabaa .. aa 
aziz rahu içia oa ı•• fakir· 
lere ziyafet çektiil• Ula 
etti. 

Sobutau ıası ıııı-ı
uetıa ordu baııı-ı 
Sobutay, Ôkedayıa kar ... 

ıin i a o&"Ju Bata ile bera .. 
hareket ediyord•. Se•t.r 
orduıuna yeni bııtaa taftlt 
•• tanzim ett. Ba clefa Tiril 
t!ıekklillerile delil. J•laaail 
deyJet lerle bo1 llılt• ... 
meğe kalktı. 

1237 mUldl tarllalafi W. 
rinei kinunuaetaı lace 11 ... 
kova lh:erine ylrtdl, mM 
tefek karıııına dikli.. Ye 
harbe haıırlaaaa dik .... 
larını birer birer erta._ 
kaldı . Sonra'_Dea aelarl_lltl• 
kametine döadl. 

Bu ııralarda SoHtaJ •lk• 
lcrle uir•ıırkeD fır1attaa 18-
tif ade eden Kıpçaklar, ç... 
kesler ve alealar İl••• .... et• 
miılerdi. 

Orduıanua bir .._. 
yeni fethettiii yerler .... 
rinde bekçi bırakb, •• •9k
tedir komutaalanaa f8 tal. 
matı verdi: 

"G ece, ıBadls •J••k 
durun; se• kaHfaJ• dalma· 
yın, çok içlıd içmeJ111, rece• 
leri nl>betle uy•J••; -• 
ıebekesiyl• daim• lrtllaab•aa 

bulunıaa, ber tarafa ıl•,k•· 
lak olun; en afak lal.U..,S 
derhal b11tarın, k••• ... 
ayrJlıaa kardeıinls bile olla 
am~a verme1ia. Y alaıa n
lumdaa ictiaap edia, ,_. 
b• h çok t11:ylk etmeyla, .... 
Jetle onları yeni ldue,. 
111ndırın. Bea d6nlaceye ka· 
dar bBtBn idare:Jmdretlalsl 
göıteria. " 

Batu, Avrapa 6ıerme 
yapılacalı •eferden So· ' 
butoyı vaz .. çirmelı İ•· 
tedi, l 11kat biıtfın Ao· 
t anlar ve ordu: 

"Biz ileri llidecefia, ... 
ri dönemeyiz" •na6ı· 
nı verdiler. 

ı 8Byllk fedaklrhklarla colbine muvaffak olduium ı 
1 MATMAZEL L•ı•IDARESINDE ı Gerek lupçıklılar •• ıe-
1 1 1 ı rek Kaf k11lılar blylk ka· 
ı ı mandan Sobata11a kea .. 

yeni neıriyat ı Paganı ve Peto Macar Cn Orkeatraıı ı üıerlerini relmekte oldap. 

... ~:·:" ::m?.:~.m;:~:; I Feıkalide şantöz DURA LU OVSKI i ~:n~::.0~~;. • • ~~~~=.:: 
faldeli makaleler •• reılm· ı Buıilnden itibaren h r ' şam ıl yunlarıaa ip takarak kup 
•• , •• latiıır etmlıtlr. bilhH- ıı DENiZ GAZiNOSUNDA ı çıktılar. 
H ta•ıl1•1• ıa1aa•r. ı - Dı•amı •ar -



---o--
Ankara ( a.a ) - lagiliz 

'-°feayonel futbol takımı 
mlye yeliyle Munrd bu-
• ıebrimiıe gelmiıtir. 

porcular ara1ında bir çok 
~•falar beynelmilel olmuı 
M oyuncu ile beynelmilel 

kem Lokı da bulunm k· 
dır. 
lariliı takımı ıe hrimizde 

lrt maç yapacaktır.ilk m• ç 
DBmBzdeki Cumartesi tak
l1eli bir takımla olac ktır. 
aci maç 30 aontcırln Pa

ar klaü Harbiye ıpor g6-
lyle, 3 liacü maç llkkiou

(D• 6 DCİ Cumartesi rüoü 
• enerbahçe ile ve 4 üacü 
aç da llkkioun Pazar rünü 
alataaarayla yapılacaktır. 

a iki b ulüp takımları arzu 
ttiklerl ıibi takviye edile 

••••·ı· ... eceklerdir. 
Cumarteıiae dOıen mDıa· 

~1111111kaler 1aat 14 buçakta 
asır glinktl müsabakalar da 

11nıı--•t 13 de yapılacaktır. 
o . 

SiLAH 
KAÇAKÇISI 

Vatan otelinde miHfir 
blaa Urfalı Ali oj'lu Ab
•allab Uyaran ıilih kaçak· 
phfı yaktfğı ve lzmirde pi
pucla n ıilib topladıiı ıa· 
intaca haber alınmııhr. 

Abdullah Uyarın arkasıoa 
memurlar konulmuı, kendisi 
takip ettirilmiıtlr. Abdullah 
Uyar d&a 1abah erkenden 
otelden çıkarak· Ba1mane 
lıtaıyonaaa gitmfı ve kiıe
den ManİHya bilet ala..ııtır. 

M"'murlar trenin hareketi 
11raıında Abdullah Uyarın 
elindeki bavulunu almışlar 
Ye kendiıini karakola davet 
etmlılerdfr. 

Bavulda 2 adet Rus Na 
ıant toplu tabancası, bir 
adet Raı brovning tabancuı 
bir Alman .. barabellomu, bir 
acld Belçika mamulib ve 
çif-t namlulu brovnicg taban
ca11 ki ceman altı tabanca 
Te 111 fisenkle hiç kulla· 
mlmımıı üç ustura bulun· 
m111tur. 

Abdullah Uyaran tab111-
caları ı tcr.ı ldığı yerlerde 
ele araıhrma yapılmııhr. 

Tahkikata devam dilme· 
ktedir. ---Su boruları 

kesildi 
Kıbire (a.a) - Ye i Z • 

landa kıtaları Bardiya il 
Sollam araıındaki su boru· 
larını keımek suretiyle hu
dat b&lıesinde dDşman ku9· 
vetleriala zorlaklarıaı artbr
mıılarclır. 

• 

Seçi bi de
ği ikı de e 

eli o ac k 
---o---

Ank ra lstanbu1dan 
ıehrimiz döne parti rene) 
H ret ri Dı. Fikri Tüıer 
mebus ıeçiminde bir dere
celi intihap e1asınıa kabul 
edileceği hakkında ya pılıa 
neıriyatı tekzip etmittir. 
Dığer tar ftan öğr~nildiiine 
göre bilen htbik edilmekte 
ol n intihap mebuıaa kanu· 
nu imparatorluk devıinden 

müdevv 1 eski bir kaoun 
olduğandan ve bu kanun 
tiddi parti proğramında İfa· 
ret edilmiı bulunduğundan 
yakında bu huıuıta bir ka· 
nnn projesi hazırlanması ih
timali Yardır. Ancak bu 
proj~de de iki derect11i ıe· 
çim eıa11 muhafaza edile· 
".ektir. 

- .. --
Almanlara gö
re Afrikada 

harp vaziyeti 
--o--

Roma (a.a) - ltalyaa teb· 
liği: 

Sirenaikte bliylik meydan 

mubarebesiaın beıinci rllbl 

olan dük& ıüode muharebe 

Alman • ltalyao kuv.-etlerıle 

lniilİZ kuvvetleri arHında 

sabahtan akıama kadar fa
ıılasız deYam etmi~tir. 

Tobruk, Deyrelgobf,S ydl 

Ömer •e Sollumun d&rt ya· 
nında karada ve hada çok 
çetin muharebeler olmakta· 
dır. 

--o--
Mühim bir 
Mütalea 

Nevyork (ı.a) - Nevyork 
Herald gazetesine röre la-
gilizler Libya t arruzuna ma· 
baretle bsılamııtır. Alman-

lar için bava yolulo imdat 
dat göndermek müı\cüldDr. 

Ba ıartlar dahilinde Alma • 

lana Afrika a teılim olma· 
1 n muhtemeld'r. Alman 
zuhlı kuvvetleri ortadan kal· 

kınca ltalyanları muka•e· 
m ti mevzl!ubahis deiildir. 

_...._ ___ _ 
Burgazd ls
tanbul bir va

pur alktı 
---o------

SofyG,(e,a)-Tüık • Al
man tic ret nlııması tatbik 
11h11ıaa girmeie baılımııtır. 
M car bııyıağı altında 

Milli oıyanıro biletlerinizi 

Nereleri 
Alındı ---

Kahire, (a.a.) - Orta ıark 
tebliği: 

h1ıiliz •e Alman kuvvet· 
leri arasında baılıca. mu ha· 
rebe Seydi Rezeı etrafın· 
daki çevrede devam etmiı 
tir. Her iki tarafın da en 
büyllk bir rayretle çar pıı· 
makta olduiu bu meydan 
muharebesi 48 ıaatten faz. 
la devam etmektedir. 

Bu arada St.ydi Rezeı ve 
Kı putıoyu alan Yeni Zclan· 
da kıtalatı Treid • Kaputıo 
yolu boyunca batıya doğru 

iler lcyişlerine devam etmiş 
ler •e Tobrukla Bardiya ara· 
ıında yarı yolda bulunan ve 
dDımanıa ehemmiyetli hir 
iaıe merkezi olan Ganbutu 
iıı•I etmiılerdir. 

Haftaya ve Seydi Ömer 
çevreıinde Hınd lutaları düı

maaıın müdafaa hatlara ıe· 

ıilerindea hareketlerine de· 
Tam ediyorlar. 

Bu d&şman ka•vetlni tim· 
di bahdan teerid edilmiı
lerdir. 

Tobruktaki logiliz kuv•et· 
Jeri kız,ındıkları yerleri kuv
vctleaodiı iyorlar. Bu kuvvet
lerlu dDımaudaa aldıkları 

ı•nalm ara11ada bir miktar 
da 11br topu vardır. 

--o--
Düşman kuv

vetleri ne 
kadar 

Kahire (a.a) - Royterin 
Liby•daki muhbiri bildiıiyor: 

imparatorluk kuvvetle i tara· 
fından İfgal edalen Seydi 
Ru~gde ı ddetli bir tank 
muharebesi olmuştur. 80 nazi 

tankı muharebeye iotlrak 

etmiıtir. Bunlzr hal · fa li
yatte bulunan oızi tank kuv
vetlerinin baolıcasıdır. 

Elgubbide 60 tanklık bir 
it (yan im •veti toplanmışhr. 
Her iki terrfıo kayıpları 

belli değildir. Bir Almaıa 

zırhlı tümeoi çok bDyOk ıı· 
yi ta uğramıştır. 

seyreden Çeked ~ilebt Al· 
mau mıh yüklü olarak Bur· 
ıazdan Tür iyeyo hare· t 
etmiştir. Vapur hhnbulda 
beklenmektedir. 

Alman Sovyet mubarebe1i 
baıhy lı deniz yolile Alman
yadın Tllrkiyeye ilk defa 
olarak mal göaderilmektcdir. 

Iatanbul, -,.Hamlet" da· 
valarına dün devam edilmiı· 
tir. 

Geçen celsedeki gibi da· 
vayı dinlemek isteyenlerin 
iıdibamı fevkalide bir man• 
zara arzetmiş, liıam ğelen 

inzibatı tedbirler alıamıtbr. 
Ma bkeme ulonunda izdi
hamdan bir kız bayılmıı, bu 
yiiıdea reiı celıeyi bir müd
det tatil otmiıtir. Bugllokil 
celıede maznunların vekilleri 
ı6z almıılar, daha ıonra 

maznunlar müdıfaalarını 

yıpmıflat, bu karıılıklı acı 
riyatta hakaret bulunmadı· 

iıoı, yazıların daha ziyade 
ilmi mahiyette olduiuau be 
yan etmışlerdir. 

Midafaa ııraıında, mlld
deiumuminin geçen celsede 
serdettiği iddıalara itiraz 
edHmiı, müd"eiumumi bu 
itiraılara cevaplar Yeraıişrir. 

Müdafaa reç Yakte kadar 
ıftrmfift6r. 

-rm--
Ataşemiliterin 

gördükleri 
Kahire (•.a) - Alman ve 

ltalyan tank kuyvetleri impa
ratorluk tanklarına karıı ha· 
reket yaparken AmeriıHn 

taıımiltcri albay Faller ıa· 
hidı olduğu mulaarebeyi ı&yle 
anlatıyor: 

- 8ritanya kıtaları diit· 
mau taDklarıaı karıılamıılar
dır ve ı atta 8 kilometrelik 
bir ıü11aıl her iki taraf ara• 
ıı ..ıda t m ı olmu~tur. Müte
addit naıi tanları au:ı almıı 
ve 2 dü,man tankı harp 
meydanında f şkın bir bal 
de kaJmıtt1r. Drğer düman 

taoklar1 şimale timale çt-.kil
mışlerdir. Düşmao topçusuna 
d. 11ğır darbeler indirilmiş· 
tir. 

imparatorluk kvvetleri de 
mühim kayıpl r vermişlerdir. 
Bu kayıplar geçen sene ve· 
rilseydi, ciddi teliki edile
bilirdi. Bu def imparaator
luk kuvvetlerinin vaıiyetiae 
uız r o bu z yiat ığır sayı· 
1 m z. M amafih Almanlar 
şiddetli müdafaa göstermek· 
t dlrler ve henüz kuvvetleri 
kırılmamııtır. Tobruk garai· 
zoou yüılerca eıir almııtır. 

C pben öbür ucunda do· 
minyon kıkıları Kaputsoyu 
az bir mukavemetten ıonra 
el geçirilmiıtir. 

imparatorluk kuvvetleri 

Sovuetıare Gin --Mukova,(•.a)-DI• ,_
ceki Sovyet tebliği: 81~ 
cephe bo1uaca muharebe ... 
devam etm!ş, hillıasH ~ 
Volokolamı, Sada v• R 
bö1geleriade tlddetli çaıfl# 
malar olmaıtur. • 

Oa Almaa tayyareıl dttf. 
riilmüş, dört Sovyet ta,,.. 
reıi kaybolmaıtar. ...., 

- Moıkova radyoıa ..
tofua batıııada dit••~ 
bir tank tümeniyle bir ,~ 
ıusi kıta tüıneaiaia bOll-:} 

uğrattldıi'ıaı bildir•~ 
Sovyet cndıuu dit 

düa ıece 37 millik bir t' 
oişhk iheriade takip et~ 
tır. Almular yedi il~ 
f ula ö.ii Vdrmışlerdir. 

MOSKOVA HAR81 
. NtŞLEDI 

Moıkorad• auydae1 ,_; 
barebesi timdi b&tlla .• 
on cepb eıiae 1ayıllllll""'_.o 
Ve ı~•cli ı&adiall 
etmektedir. Alma•lar 
taarruzda' llkteıria i 
ııodaki taarruzları•dak 
daha bilyii!Cluıvretıer 

nıyorlar. F•kat So•J 
de müdafaa kafYetl ... 
tırılmıt •• mllclaf aa 
iyileımiıtir. Mojaiık 
miade Almaalar 
ihtlla &uıffetler k 
lar. muhakkak ki 
taarruı, her •• 
olurH olıuD hedefe ' 
içia iimUtliıce bir t• 
tür. 

TEHLiKE GiZLE~ 
.Iıveatıya" razeteıi 
r•yretinin ibdaı ettilJ 
lilc~yi ıizlememekteclit• 

Haftalarca malla,. 
den ıoara d&ımaD 
hiç bir ıey y.pmıf 
makla ber .. ber dard 
liıımdır. Gazete il 
ile cenubun tehdit 
olduğunu •Çıkça 1• 

ALMAN IABYESI 
Almaalarıa daıe11••1 

etmek veya çe•iraaek Is 
ıuadaki tabyelerl arb 
vaff ak olamıyor. Raı1" 
çu kuvvetleriai çok 
mışlardır. Hıvalardaci' A 
mınlara kendi ajr• 
kayıplardan fazla ~ 
verdiriyorlar. 

--------
Gambot•e 

Ömer alı 

SoUum ve Bardiyanın ileri· edilmittir. 
ıfade ıarp bir araziye yerleı· 
mitlerdir. Beıitanya kunet· ı 
lerindeo bazıları bahya doğra 
ilerlemektedirler. =---------

( Saadet ) Ki• alnden alınıı •. 
't! ı lıJ , 164 . H 

Çorakkapı Polis llerked 
Tale hı OllDER Tel fo•ı 


