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0•4·ı -~ 1 Refik Saydam 

~b~ (•.a) - Türk ba: 
'" umumi kongreıı 
it\ et9 el Haaaa Reşit 

llıta baıkanhğı altanda 
"'Q'Plı11tısını yapmıştır. 

Nı.~'lreı idare heyetinin 
~ lıeıababaa ait lıe· 

'-•olininin 
'1utku 
•~ ıeıi uıut
''Uacağız ........ __ _ 
·~~··•)- Italyan ga-Q 
~h~~ törende Baıvekill 1 

,_olini t•rafından ı 
~- llutka etrafında 

h ' ~ ...... :'it, 1 ıoa nmumi harp-
tt_1 lngiltere ve Fran
~~t~' hakkında reva 
~,~. •ıziyetlerle Mil

,~ ''-
1htinde 1934 ili 

~· ~~t~lerinde takındık-
t~ıt •rı unutmamıtbr. 
ı, ~~ unutmadık. 
~ l~alya diyor ki : 

't •ııranından beri 
'-~dıletin mantığına 

•ıa..!_ bulunmaktadır ... 
, l:lıız veya ıöyle-

... dıiaıa sebepler 

\'-...,o---
' ,'~hombar-
~~ıları ... 

{ .... a-_ 

1 ~·ı) - D.N.B. Sa
t. t~bılardan aldığı 
•i tore lnıiliz bava 

~laıanyanın bata 
~ 11 •tı taraflarını 
fıılkı •e yagın ve 

, ~, b ı bombalar at-
)'ti ~~~balar aıkeri 

'•l'1 •ız olmıyan yer 
dit '· liHar ebem-. l 

"••nca zayiat ,. 1,._, . 
ltat·ı· ılkteıria ayı 
~t,' 1ıleria Manş ve 
'l,.,~•ı &zerindeki 
tı~illda 236 tayya· 

' t ini bildirmek· 

sap komisyonu raporu tu 
vip edilmiş ve hes p komis 
yonu tar fından verilea v ~ 
birlik g~Jirinin utta11laı ~ı 

hakkında tement::ileri ihtiva 

eden teklifforia dilek ve ni 
zamname komisyorrnn gö • 
dcrilmeı:;ine k r r veıilmiş 

tir. 

Görüşiilecek başk bir 
konu bulunmam sı dolay1-

siyle urnumi heyet gelecek 
toplantısını yarıEıa bır kmtş. 
hr. 

Ankara - Buın kongre
ıi ikinci celıe toplantısını 
bugün y•pmııhr.Kongre en
cümealerdeki meseleleri mtı
zakeresi için tekrar Perşem
be güaü toplanacaktır. 

Matbuat umum müdürü, 

Dahiliye vekili Faik Öztrak 

ba110 kongresine iştir k 
eden matbu t mensupl rnıa 

-DeYamı 4 üncil 11hifede -

Italyada iaşel " 
vazivet! ç~ '.Gene Revgork beledi· 
fena ıs ge isi oldu 

Londra ( a.a ) - it ly d n • 
bu kerre lagiltereye dönmüş 
olan ve ltalyan ıiyaıi ricali 
ile temasta bulunan bir zat 
ltayadaki iaıe vuiyeti b k· 
inada aşağıdaki malüaı tı 

vermiştir: 

Bugünkü iaşe vaziyeti fe
nalaıacaktır. Bir aylak ihti

yaç icin verilmekte olan zey
tinyaj'ı ancak bir günlük 

yemekleri pişirmeğe knfi 
gelmektedir. 

Makarna çok az miktarda 
dağıtılmakta ~ verilen ma
karna da kül rengindedir. 

Pirinç hemeu hemen orta
larda görünmemektedir, mey

ve ve sebze aı miktudadır. 
Fakir halk verilen ıiysh ve 

lezehiz ekmekle iktifa et
mektedir. 1 ili 3 logiliz lira· 
sı verip de lokantalarda yi· 
yebilecekler açlıktan ölme-

yecek kimıelerdir. yün yok
tur. 

6 lagiliz lirasına alın bi
len ayakk pılar iki ay kul-

lanıldıktan sonra tamir edi
lemiyecak bir vaziyete gir-
mektedir. N kledilen hika
yeler arasında 1 ltalyan 

diplomatı ile 1 Almıtn 
diplomatı arasıuda şöyle bir 

muhavere geçtiği rivayet 
olunmaktadır. 

Alman diplomatı ltalyaaa 

Maltayı şimdiye k dar işgel 

edilmemesi ıebebini sormuş, 

Italyaa diplomatı verdiği 
cevapta: 

l:Jnutmayın ki Malta da bir 
adadır. 

--o--
Nevyork ( . ) - Nevyork 

belediye reısı L11g rdya 
rakıbinden yüz bin rey f z-

lasile tekrar belediy reisli· 
ğiı:ıe ıeçilmiştir. 

---o--

Tokyo (a,a) - Nişi Nişi 
g zdesioio y zdığLD g6re 

Japonyaoın hendiDi müdaf a 
saati g imişti~. 88 yıl evvel 

Avrupalılar bizden topla yer 

almak i.temişlerdi. Bugün 

de çenberleme yoluyle bizi 

sıkıştırıyorlar.Japonyayı boğ· 

m k istiyorlar. F k t J pon

ya denizle mi p mu~la mı 
boğalac•ğnn z man tayi 

edecek, maam fib Japony 

Amerik nın hücumun bek

lemiyecel: muk dderatı t • 
yio edecektir. 

---o----
F 

harp 
---

Vişi (s. ) - Eski b ve· 
killerden Leon Blumun vekili 

yüzbin s hifeden ib ret dos 

y yı tetkik etm k üzer li
kadulard n Hlihiyct lmış
br. 

Mumaileyh D 1 diyenin 
avuk tı ile birli te dosy l n 

tetkik etmek bıkkıad ki 
talebi rcddolunmuıtur. 

~abtb, Neırıyat 

Amiri ve Bat; 
Muh rriri 

SIRRI SANLI 
Senelik 1,5 Lira 
.; Aylık 4 " 
SAYISI (100) PARA 

IVAZiYET 

Harbin İÇ UÜZÜ 
Rıdyo guetesine göre; 

b rp b k nıda [son 24 ı at 
İçinde gelen h berlcr huc
katt mühim bir inkişaf kay~ 
d tm !dedir. H rek tın b s 
hsı Londra ve Berlio 'en ge 
leıı bab ~rlere göre üç nokta 
ü:r.crioe top) umışhl': 

1 - Moskov etr fınd 
yapılm kt ol n meyd n mu 
h rcbcsi. 

2 - Roıtof üzerine yapı -
l n Alm a ta rroz1 rı. 

3 - Kırımı elde etmek 
için y pıl n bereketler. 

Alman kuvvetleri Mosko· 
v k pılorıaa kad1ıır dayac-

mııludır, fak t bir tfirlü bu 
k pıl rı zorlıyamamııtır. Bu 

y vaşlaaı cın sebebi Rus mu
kavemeti olduğu artık inkir 
edilmemf:ktedir. fak at bu 
mukavcmctia uzun süremiye

ceği anlaşılayor. Maruf kay
rı ki rdan gelen bir b bere 

göre 8. K leuin de Moıko
vadan Kuibi6eh gitmiştir. 

Tehlike mi var? 
Bilindiği gibi 8. Molotof 

ve y•baıncı elçHer bir kaç 
b fta evvel Moskovadaa ay
rılmışlrı.rdı. Şimdi B. Kaleni· 
rıia ayrılması Mos~ovaoıa 
tehHkede olduğuna bir de
lil sayılmaktadır. 

BAHÇESARAY HARAP 
Alm oların Kırımın mer· 

kcıi ol a Simferepolu (81b
çesau1yı) lmış\ardır. Ruslar 
buau benüı res;nen teyit 
etmemişlerse de lagiliılere 
göre şehir yıkılmış, yakılmış 
bır kılmııtır. Kırımda Ruı

ludın bir çok esir, harp 
malzemeıi ahnmıştır. Kalaa 
Rus kuvvetleri bir :taraftan 
Kcrç üzerine, diğer taraftan· 
d Sivaatopola çekilmiıtir. 
Alm nlar şimdi Rusları• 

Kar denizde eo mühim iiıle· 
ri olan Sivastopolu alm •i• 
çalışmaktadırlar. 

KARADENİZDEKI RUS 
FtLOSU 

Bulgarlara göre Sivastopol 
-Deoamr 4 üncü •ahilede-

ima e çis in 90 Bin esir,150 
• • • 

arıcıyemıze 

izahatı 

Ankara ( .a ) - Alman 
büyük elçisi H riciye neza
retine bildirmiıtir ki: Birle
şik Amerikanın elinde mev
cut b rıtada 14 Amerikan 
dtwleti be, ol r k tevhiden 
hüçültmfiştür. 

Ameri a bUkümeti tılinde
ki bir veıikaya göre Alman
ya h rpten soora bütün din
i ri menedecek, mabetlerin 
yerine ıosyalist kulüpleri 
tesis edecektir. 

Alm nyada ne böyle bir 
harita ve ne de böyl bir 
vesika yoktur. Buular idi 

ve küıtahene uydurm lardır. 
Alman hükümeti bunlarla 

uğr şmayı bile lüzumıaz gö· 
rür. 4 eyliilde Groi torpido· 

ınuhribi, 17 ilkteşrinde Keri 
muhribi batırılmıştır. Bu muh-

ripler Almın denizaltııını 
s tlerce takip etmiş ve bü-

cumd bulunmu olduğundan 
Alm o oeniz itası d siliihla-

ııoı kull nmıştır. Keri deıtro
) eri dahi bir deniz muh rc
besioe tutu muş ve Alman 

denizaltılarrna s ldırmış ve 
harp etmiıtir. 

tayyare 200 
top alındı __ .. _ 
Ruı tebliği - Mozayiıki 

ve Kalenin civarlarında ıid
detli muharebeler devam edi· 
yor. Kırımın bazı yerlerinde 
Almanlar ·geçmişierdir. Kı
rımda düıman b&yiik hezi· 
mete uğratılmış ye 150 tay· 
ynre, 201 top ve 90 bia esir 
alnımıştu. Pazarteıi de 22 
tank 15 ıahra topa, 200 
k myon iğtinam olunm111tur. 

Sovyct ıözcüıü Lozofakl: 
Sovyetler ittib dı Afganiıta
nıa tamamiyetine dair hiç 
bir emel beslememektedir. 
Mibvercilerin çıkarılmasınıa 
talep edilmesi yüzünden ba 
gibi şayiaların çıkarılmakta 
olduğunu ıöylemiıtir. 

--o--
Dr. Behçet Uz 
şehrimizde 

Denizli mebuıu eıki bele
diye reisimiz Dr. Uz diln ak
f m şehrimize gelmiştir. Be
lediye reisimiz Reıad Leh
i bicioğla ile reiı muavini 
SuJd Yurdkoru .Dr. Behçet 
Uz'u Menemen istasyonunda 
k rşıl•şmıılardır. 

-- -

1 
------o---- . Yen kurbanlar 

icar et 
n zırı 

Rom ( .a) - Romanyad 
üç gün k laa ltalya ticaret 
nazırı Vicco~idi dün akşım 
Romayı diham tiir, 

Bera, 4 (a.a.) - Alman 
kıt lan 46 komünist Aran
celovak köyü civarında kur-
şuna dizilmişlerdir. Vaka 
bulan bir ç rpışmada ayrıca 
kırk komüniıt öldüıülmilf· 
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fevin söylenen 
Özleri bir sükô 
ıetle dinliyor 

--o--
Ne•in çıkbiı evia balko-

19adan kopan bir sesle du
aklayor: 
- y eaıe; yengeciiim rit

ıeyiD f.. 
Genç kadın LeyJinın ••· 

İDİ tanıyor ve adımlarını 
~laıtırıyor. ihtiyar kadın da 
~ua ayaiına aymak için 
deta koıuyor. 
lkiaci kampana çalınırken 

fmparbmana giriyorlar. 
Sol taraftan açık bir pea

ere•in öalae oturuyorlar 
~n yana. Genç kadının göı
•ri yaılı yine. 

- Ahyormuıun kııım, ye
l:er arbk suı bakam bir yol, 
~6yle olar ma? A rlillim ln
~m, kendi kendini yedin 
iJltirdin. Bir deri bir k•mik 
pldıa. Daha un ına mü 
'ılrd&a? 

, Rabbim ikimizin de 
ıaıibini elbette ayırmııtır. 
Neden bu kadar kederleai-
1.,oraan? Vakıa kal 11kılma
ıllan Hımr 7etiımezmiı amma, 
,eain bu haline de hiç yüre
fm dayaamiyor. 

1 Nevin biitlin bu ıöylenilen 
J.azleri b&yük bir ıllküaetle 
t dinliyor. 

Keadi keadine: 
J - E•et diyor, artık bu 
l yapbğım manaıızhlrtan bıı-
ka bir ıey dej'il, kendimi 
biraz olıun alııtırmam lizım. 
Çare.iz uymalıyım bayatın bu 
zalim çilelerine .•. 

~ Genç kadın kendinden bir 
~mliddet için geçiyor. Oou 
ba dalıınhj'ınd11n titrek bir 
keman ıesi ayırıyor. 

• Treaia 1araıntııı maai olu
yor çahamHıaa kemanın. 

Çtiakil ıealer yarım yarım 
çıkıyor tellerden, fakat Ne
•İ• tanıyor bu ıarkıyı. 

Soluk dudaklarını kıpar
datarak mırıldanıyor oun: 
•Uzakta kaldı artık o gün

ler 
•çöktü kalbime e.ki büıilo

ler 
•Kemanın telinden çıkan bu 

aeler 
.. Kalbimin ıeaidir inan aev

ğHim. 

lçerden bir erkek ıesi de
vam ediyor: 
.. Göılerim arıyor seni her 

yerde 
•ovada, kırda, dıida, de

rede 
•Belki eı oloraun benim bu 

Evvelki ı-ünkü nüıhamızda 
Bahke.irde doktor Salibed
tliaia ölümiyle neticelenen 
cinayeti y11mııtık. Alınan 
t.ftilita göre hidiae şö1le 
cereyan etmittir: 

"B11hkeıir Oımanh ban
kaıı müdür vekili 8. Niyızi 
Bakioğhı ile doktor Salihed· 
din 6tedeaberi ailece tanıı
makta ve ıık ıık aile top
ladılarıad~ buluşmakta idi· 
ler. Hidiae recui Dr. Sali
heddin ailesiyle meçhul bir 
ıebetten mDnakaıaya tutul•
rak ailesini odaya kilitlemiı 
•e doğruca Oımanh banka
ıına ritmiıtir. 

Gece 1aat on buçuktu. 
Kıh•eler söyleniyor ve Dr. 
Salibeddia B. Bakioj'luaa 
baukaaın üzerindeki ikamet
ıih k11mına çıkmağa davet 
ediyor. Fakat buraya çıkinca 
vaziyet değiıiyor. 

B, Salibeddia tabancasını 
çıkarıyor •e Niyazi Bakioi
lunu oturmaj'a davet ediyor. 
Bu ıırada doktor ziyaretini 
iuh ediyor. Hademe kah•e
leri getirdiği ıırada doktor 
tabancaıını hademeye çevi
rerek tehdit ederek dııarıya 
lıovayor. 

Bu vaziyet karıııında B. 
Niyazi doktoran kollarını 
tutuyor. Doktor kurtulmak 
için cabahyorH da llurtula
mıyor. Tabancasını j'öğıün
den yukarı çıkararak bay 
Niyaziyo ateı ediyor. 
Çıkan kurıun kulağının 

üıt tarafından girerek bey
nini parçaladığı ve davara 
ıeplandıj'ı tahkikat neticc
•İade anlaıılıyor. 
Hidiıc• yerindeki tahkikatta 

B. Niyazinin rayri mevkuf 
olarak muhakemesinin deva
mına karar veriliyor. Hidise 
geceıi doktor Salibeddinin 
içki içtiği de anlııılmııtır. 

Amerika da 
ne kadar ya
bancı var ? 
Vaıington ; a.a - Uaited 

Pıcss Adliye nuırlıiının 
bildiıdiiioe göre, Amerika 
Birleşik Devletlerinde bula
nan yabancıların· miktarı· dö
rt milyoa 921 biae yüksel
mektedir. Bualardın binde 
726 llaı A•napahlar teşkil
etmektedir. Amerika Birleı · 
ik D~~ıetleriade 694,971 lta
)yan 449,022 Kanadalı, 44-

2,551 Polo yalı, 416,892 
Mekıikalı, 402,827 Avustur
yalı ile Macar, 836,834 Ruı 
315.004 Alm•D, 291.451 la
giliz, 158.202 lrlandalı, _102.-
178 lneçti vardır. 

<•ILllN ~illi) 5 21llCI Tepi• 1Jif 
...-"" ----

Şehir Haberleri.--
Dil imtihanı 

günleri ,,,., 
aralamağa 

Sebebiyet 
--o--

Çorakkapı auafartalar cad
deıinden ıeçmekte olan Ah· 
met oj'lu Muharrem idare
sindeki el arabaıma Mehmet 
kızı 70 yatında Nariyeye 
çarptırarak yaralanmasına 
ıebebiy<it verdiihidea yaka
lıuımıı •e tıbkikata baılaa· 
mıştır. 

--=--
Hakaret 

Çorakkapı Gaziler cadde
sinde 1282 ci sokakta otu· 
ran Ali kııı Hüsniye ve Ali 
k.,ııı 35 yaıında Fikriye 
çocuk meselesinden arala
rında çıkan kavgada yek· 
diierine hakaret ettijiaden 
yakalanmıı ve bıldarında 
meıhut ıuç ubıt varakası 
tanzim edilmiıtir .. 

-m:--
Hırsızlık 

Ikiçeımelik Mecidiye ha
nında oturan Cafer oj'la 336 
doğumla Bekir Sıtkı adın
daki şabıı bir odada otur-
duğu arkadııı Hamit oj'lu 
Mebmedin uylu:ıda bulun
duğu ıırada cakd cebinden 
iad lirasını çaldıj'ı ıikiyet 
edilmiı ve ıaçlu çaldığı pua 
ile birlikte yakaJaamıştar. _ .. __ 
Bıçak taşımak 

Çorakkapı idareainde ya· 
pılaD silib aramasındr:; Oı
man oğlu tıbık Mehmtt, Ali 
oğlu lımail, Ali oğlu Meb· 
met, Hıdır oğla Mehmet, 
lbııbim oğlu Abbas •e Meh
met oj'lu Hüseynin üıerle
rinde birer bıçık bu!uQarak 
alıumııtar. 

Gaip aranıyor 
Maaisaaın Alibeyli köy6n

den müteehbil Merzifonlu 
Mustafa çavoıtan beş alh 
'lenedenberi haber alınama
maktadır. Adresini bilenler 
mektupla Mani11da Alibeyli 
köyünden Abdullıh oğlu 
Arap H11ana bildirilme.i 
rica olunur. [ 4, 5, 6 ] 

Cilt ve Zührevi HHtahkları 
Müteb111111 

DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Beyler So. No. 79 

Tütüncülerin 
taleblerine 
cevap 

Memleketimizdeki tütün 
tacirleri t6tünlerin ıerek it
hal ve gerek ihracat iılerin
de, takaıa tibi tutalmaıını, 
Ticaret Vekiletine müraca
atta bu1uamuılardır. Ticaret 
Vekilcti, tüt6n takasına ait 
kontenjınların tamamen ka
panmıı ve d:>lmuş olduğunu 
ve yeni ithal müıaadesi ve· 
rilemiyeceğiai, zira 9 10-941 
tarihinde im11I nan anlııma
lar mucibince itbalit yıp

mak imkinlarıaın elde edil· 
miı olduğuna ve yeni Türk 
- Alman ticaret anlaşması 
dairesinde itbalitta bulun· 
mak üıcre lisanı verilmesi 
bunlar hekkıada mıntaka 
ticaret müdürl&lderine ıirkü· 
ler gönderilerek v•ki müra
caatlara cevap verilmiş ol
duğuna alikadarlara tebliğ 
etmiştir. 

---o---
•• 
Olü olarak 
bulunmuş 

Ödemişin Aktepe koyün
den 30 yaılarında Ahmed 
oğlu Şakir bir palamut aj'a
cı altında ölü olarak balun
muıtur. Adliyece tahkikat 
yapılmaktadır. 

--.. --
Gaz dağıtılacak 

Aakara, (a.a.) - 11.;....
Vekillitinden teblii'. ed bl'" 
tir: Devlet memarlarıJI• eJıtİ 
kalar ve devlet mileıı••,659 
memurlarının 3656 •• f'' 
sayılı kanunlar maclbiac• 11, 
pılaa yabancı dil iaıtib•~, 
rınıa 1941 yılı ıoa tob•l
devre!li Ankara ve lıtı• ~ 
da ıu tarihlerde yapılacf 
tar: i~ 

Y alnı• bir dilden: ~ 1 ıtl 
citeırin yazılı, 14 ik••' 
rin ıözlll, ıki'' 

İki dilden: 11 ve 12 ~· 
citeşrin yazılı, 14 ve 15 i 
citeırin ı6ılli. ,.,t 

imtihanlara 1ababları J>' 
9 da baılaaacak, {hatilac.t· 
Ankara da Dil, T arib • 1 .,.ı· 
rafya fakültesiade, lıi''"tat· 
da üaive11itede y:ıp1ı9 

Mali;e Vekil" 
tinden: 

1
, 

2-6·941 tarili ve 40S Ilı' 
maralı kaaua mucibl•cf fi 
racıaa Hllhiyet veril•~~ 
hasılltı tamamen Dl1~.,.,. 
kır •e Eıızır iıta1r~ 
daa Irak ve lru ~~ 
aa kadar yapılacak ~~ 
yola inıaaına talaab -;i' 
olan y&ıde 7 relirli 1 ~ 
miryola iıtikraanıa 20 ~ ~ 
de itf Hı mewrat S ,.Mr-.' 
ralık birinci tertibi'' ı' 
tah•illeria 1ab11 7-l 1-~:~ 
babından 15·11-941 .w' 
Da kadar yapılacaktıf• Jll' 

Tah•iller hamilin• -"'1 
rer olup beheri 20• ~ 
1000 lira itibari lı•1 jt 

Bugün mahallelerde ~ıra birlik, yirmi betlik ~.f• 
usuliyfe r•z dığıtılacakhr. liktir. . ,,,,. 

Tahvilleri• ihraç fı• .. ~ ---
Yeni neşriyat 

Hsvacıhk ve spor mecma
aııaın 297-298 inci Hy111 
kıymetli resimlerle dolu ol
duğu halde çıkmııtır. Oku1u· 
cularımıza tavsiye ederiz. 

Zayi 
1-7-941 tarihinde Manisa 

orta okulundan aldığım 1552 
numaralı diplomamı 18-7-941 

tarihinde zayi ettim. Y eoisini 
alacığnndan eskiıinio blik
mü olmadığını ilin ederim. 

Voroıilof bulvarı Bozoklar 
apartımanı No. : 39 

lım il Kuıtal 

Tavuk satıııuor 
20 - 30 cinı tavuk 1atılak· 

tır. Talipler matbaamıza gel· 
ıinler. 

de 95 olarak te1bit ' ~ 
tir. Yaai 20 lirabk ~ 
tahtil bedeli 475 fC ~ 
liral&k tah•il bedeli d• ~-
liradır. f ti ' 

Bu t.ıh•iller alll~ ol". ~fa 
mülhak bitçelerle id:;.~ 
nan daire •e mOe••~ ~ -, 
VilAycıt baıuıi id-' it I \t 
beledi1elerce yapaJ•C-,_, ,, 
11yede, müaakaıa •' ı-1.. 
velelerde teminat ol-' '~ 
zinece ntılmıı ve ,.U . 
olan milli emlik bed• ., • 
tediyeıinde baıablf fil ,,, 
olunacıklara ribi t~~ 
bedelleri •e faizler• ~ ·h 
ıin tamamen itfaııo•., q 
her t6rlü •ergi •• '~ .ttl 
muaf buluaacaklard• fi'~ 

Mezkur tahviller 1~ 
Cümhariyd Merke1·1~ 
C&mbariyet Ziraat, 
Iı. Emilir •e Eyt•~' ıt 
Tlrk Ticaret, 8• 'fi 
Baakalaıiyle Soaıet 1111 

• • •• f Tayyare Sinemasında I6~f:6f ~~hlk.ıı~ı!:k:ıar' ~ 
ı Miljde... Beklediğiniz Mümtaz Sinema Yıldızı ı ıiyle de temia ola•; 

1 
1 

! HILDE KRAHL'ın i s 8
• 

derde 
•Kalbim ıiılidir inan ••vıi

lim. 

Bu yabancı devletler teba-
11adan yOzde kırkı Amerik
an tabiiyetine ıeçmek iıte· 

: yarattığı Fransızca Sözlü ı Dr. Fahrı 
f ARABACI nın KIZI (Dungaşka) i b•~0~~11·.ı:1•!i~.:: 
ı Ayrıca: H A V A Y R A P S 0 D 1 S 1 ı Roatlı:ea •• ElelJUI~ 
ıMatiaeler: 1.15 3.15 S.15 7.15 9.15pazar ıüaiill.15te başları ~pıljj s!lr~ittl>ıt (Arira11 •ar) • iiade balaamuıtar. 



~Yanın kara

"' ll~z -~osu 1 
tM, (•.a)-"Follriıe Be,, 

Gizli radyo 
bulundu __ ... __ 

•t,, raıetuf yazıyor: 
· bahriye halk komi
"lı tır1fı11da11 belli edi. 
~IDlara göre S.vyet
•radeniı filol.,ı ıu 

' : de• terekklp etmek-

' "iE' ~· 1 tip aafılıarp re-
~ IDodera ve bir eski 
~ •t6r, 21 modern 

So •r, 6 eaki tip deıtro
~ denizaltı ve SO ı&r· 

tt1111 botu. ....... __ _ 

Sofya, (ı.a)- Ofi: 
Bir kaç aydanberi Bulgar 

devlet radyoıaı:ıun neşriyeıt
ını bozan rizli radyo "istas
yona uıan araştrrmalar dan 
ıonra nihayet bulunmuştur. 
Bulgar münıkalit nazırı. Go 
raaof bugün matbuata bey-
anatta bulanar k Bulgar tel· 
ıiz bulucu servislerinin, gizli 
verici istHyoıı un Kmmda 
bulunduğunu hemen kat,i 
denecek bir ıurette tespit 
ettiklerini ıöylemiştir. 

--o---
un şilebi Pancar fiatla-

b battı rında zam 
, ' 1 - Haliçte kalafat Ankara-Koordinasyon h ·yeti, 

tı111irde bulunan 1941ka\llpanyası için şeker 
~lebi birdenbire ıa Fabrikalı tara fından 1atın 

' tlamıı ve bir m&d- alının ve alınacak olan pa-
~~~ •a batmııhr. Ya- ncarlır1n fiyatını kiloda 0 11 
t._ •ilrat IODUDda re- pua zam yapılmasına karar 
il. 1 tır1ftadaa t>ir ıaç verilmiıtir. 

'- ~ltirllirken oradan --•--

~1 ld•iu 'fe bu 1ebep- vu··zde be~ fa -
._ il ••latdmııbr. ~ 
~•hı '-•••c• ıremi- İzli tahvillerin 
t ,.thtıaı ırarıace 

'illide• ltoıaltmıı- ikramiye.si 
L'-o __ .. ,,d t••ı·· 
~ a u un 
.)atları 

Ankara (a.a) - yüzde 5 
faizli 1938 ikramiye li tahvil
lerinin bugün Merkez ban
kasında Maliye Vekile~i, 
Merkez gankası ve diğer 
Bankalar mümessilleri ile 
Noter huıurunda icra edilen 
7 nci ikramiye keşidesinde : 
177381, 10,000 lira, 324391 

1. 
·• - ltalyan t&-

l ~ -•llarınıa aatıı 
1 
"t•ırhaden itibır
O ill .. ylizde 49 
'fıt1ala1hnlıca k-

10,noo lira, 13625 310902 
numaralar beıer bin, 69055 

177385 300516 321773 327129 
357707 389144 numaralar 
biner, 8572 48929 64605 
191899 275419 309152 
309. 54 310904 321593 
346986 368973 368980 
389943 numaralar 303 er lira 
ve ayrıca 586 numarayı 
40 ar lira ikramiye isabet 
etmiıtir. 

Tütün uiyasası 
Tütün piyasa11 Vekaletin 

vereceii direktife göre bu 
ay sonlarında açalıcak llr. 

Alıcılar şimdiden hevesli
dirler. 

Gesand-ııbbatli, sıhhi 
Kalt-ıoğuk 
Scwach- zaif 
wiederholeu- tekrarlamak 
Die Jahre1ıeit·en-mevsim 
Der Herb.at e-sonbalıar 
Arm-fakir 

' Heisı-fazla ucak 
Sark- kuvvetli 
Ganı-tamam, bütün 
Der Stcin·c-taş 

Buz, dondurma (cemi yol< ) 
Der Sommer,--yaz 
Daı Tier-e - hayvan 

S 2iad T efrfa ıNi' 

u .ima 
zar arı ı 

ha eketin 

me-1 okuilar de-:ii{;b-;.;;;."a~I • b • ı 
rı vam mec urı- i Kahramanı 1 
an-· yeti deki·ço- i SOBUTAY i 

c k artDSBylmJ ı-43- Yazan :H. O. T. ı .................... ~ .. lı G 

n şanı 
----o---

VicJh, (a a}-H vu ajftn· 
sının öğrendiğine göre Ruı
y daki it lyın h rp muha
birleri, Almanı r tarafından 
işgal edilen Rus bölgelerinde 
şehirlerin tamamen tahrip 
edildiğini ve kıs b 1 rla 
köylerin yakıldığını teyid 
etmektedirler. 

"Popolo di Roma" gaze 
lesinin ~muh biri şunlatı ya· 
zıyor: 

"Leopold, Bungoeii, Pızom 
miscbJ, Uman, Nikolaieff ve 
Kiyef şehirlerinden yalnız 
birer enkaz ve harabe kcl
mıştır.,, 

"Regime• Fa1cista,, gaze
teıinia mubabiti de Kiyefhı 
işgalinden beı rün ıoara 
hiç kimse tarafından tahmin 
edilmediği bir ıırada ş hriu 
tahribine başlandığı 'le öğ
leden ıonra birdenbire müt· 
hiş infilaklar işidildiğioi 
kaydediyor. ilk infiliklarJ 
yetyer uıydamıyacak kadar 
çok :evler yıkılmıştır. Üç 
saat ıoora Kızılordu ve rad
yo neşriyat sar yları bunları 
hıkibeo de Doğuma binasile 
diğer iki büJ ük bin bava ya 
uçmuştur. lcfılak bombaları 
böylece bütün Kiyef şehriai 
tam~ men harap etmiştir." 

---o---
1 - 8 .soDteşdo 1941 cu

martesi gunu ilkokullara 
dev m mecburiyetinde olan 
15-16 yışındaki çocukların 
s yımı yapılacaktır. 

2- S yım, bu işe memur 
edilenlerin evleri birer birer 
gezmeleri suretiyle, ayni 
günde bitirilecekti!'. 

3 - Çocukların sayım 
günilnde evde oturmaları ve 
memurları beklemeleri mec· 
buri değildir. 

4 - Memur evi ziyaret 
ettiği zaman sayımı yapıla
cak çocuklar, orad olsun 
olmasın memurun soracağı 
sualleı e evde bulunanlar 
tarafıudın karşılığı verile
cektir. 

5 - Evleri ziyaret ede· 
cek oJan memurlara kolaylık 
gösterilm ıinın, suallere tam 
cevap verilmesinin, sayımın 

kolayhkla ve liyıkile baıa· 
rılması bakımından g;erekli 

olduğunu sayın halk ımııin 
nazıarı dikkatine arz
ederiz . 

--o---
Koordinasy·on 

heyeti 

Ôace kaçamak ıöıterdi 
Ye ıtya onların ka•Yetae 
karşı duramıyacağını Haıu 
Kıpçıklar ve Ruılar mlıte
reken ar&calarındın lilcam 
etHler. . 

G eri hatlarına ıobal•JI• 
rey ve te1ibiyle evelcedea 
hı zır latılmıf alan m&ıtahke• 
mevkilere gelince alelacele 
orduıanu tabiye etti Ye ffd
detle tıarraza ıeçti. 

iki ıBn devam edea çok 
şidd~tli bir çapıımada• n•
ra müttefikle1i periıaa etti
ler. 

Don kıpçaklarıaa Aayada• 
kaçın k61er iltihak ediyor
du. Bunlar aıker firarileri 
,di. Halbuki Ttirk ka••ala· 
rında bunun cezaıı tiddetU 
idi. 

Sobatay banan öalal al
mak kaçakları cezalaadır
mak ve diiirJeriae mleulr 
bir ibret olmak laere kapk· 
lan keadi ordalanna kab.ı 
eden Ruılara bir dera YU• 

menin ııraıı geldiiiai dl· 
şündü. 

Bu lıareket ciddaa çok 
mühim ve iıtikbal içia çok 
tehlikeli idi. Hemen Du 
nehri boyanca Heri llmi:lta 
devam edilmeıiai ili• etti. 
Cebe de bu fikri 1ra,.t J•• 

Kiyefi ziyaret eden "Mes· 
sagero" gazetesinin muba· 
biri, ma~znr nan dehşet ve 
fecaat arzettiğini yazdıktan 
ı onra şu tiri fi yapıyoı: 

Ankara - ip lik koıaıı 
piyasasına müdahale için Ti
caret Vekilliğine verilen 500 
bin lira, iucir ve üzüm mü
baayası için verilen 2 mil-

ı 
rinde bulm111ta. e ..... 
baıkı Tuna aelıri boya•d• 
da Macarların ve Baıkırla-

"Şehre girmeden evvel 
yol boyunca Alman sker-
leriae aid ı yasız mezarlıklar 
göze çarp:naktıdır. Bunlar, 
Alman ordusunun ileri hare
ketinin kanlı alimctleridir. 
Unutmamalıdır ki lbu muha
rebe birçok cana ve birçok 
kan akmasına mal olmuştur." 

Bu sıazeteciain geçtiği bü
l:Jkranya köyleri, köylükten 
çıkmış ve bahtsız: birer ha-

rabe halino girmiştir. "iyefe 
gelince, buranın m nz raıı 
tarife sıağmıyacak kadu 
haziodir. Bütün köprüler 
atılmıştır. Ruslar çekilmeden 
evvel şehri bombaJ rJ dol
durmuşlardır. Almanl r 10 
bin tanesini bulmuşlars da, 
büyük bir kısmı da bul~na

mamış v birbirini takiben 
patlıy rak şehrin tahrip işinı 
tamamlamışlardır. 

yon lira zeytinyağı piyasa
aın müdahale için tahıiı 

olunan bir milyon liradan 
kalan .300 bin liranın iptali 
koordinasyon heyetince ka· 
bul olunmuştur. ------
Altın fiyatı 

yükseldi 
lstanbut - Hafta başı 

piyasası durgundur. Zahire 
fiyatluıda durgundur. Keçi 
kıh 140 kuş yemi 17 balda 
15 susam 55 keten tohumu 
56 ay çiçeği 25 kuruıtur. 
Altın fiyatı biraz yfik1elmiı 
ve 25,15 kuruşa çıkmııtır. 

·~~~-------=~---
Ruslar, şehirde en değer-

iz şeyleri bile taşımıı, gö
türmüşler, biçbirşey bırak

mamışlar v . Kiyefi temamen l 
boşaltmışlar dır. 

i Elhamra SIN MASI ! 
: Büyük Cumhuriy~t 'ocyramında sayın Izmirh müıterilerine i 
ı bkdım edeceği filmi müjdeler... ı 
: Bütün dünyaca Jkışlanıın ve sevilen iki meıhur ve se- : 
: vimli kahkaha kralı... : 

i . L ,WREL - HARDI f 
: nin birlikte çevirdikleri Türkçe Sözlü ı 

i ACEMi AŞIKLAR i 
! Seanı1ar: 10.45 - 12,30 • 2.15 - 4.00 - 5.45 M 7.30 - 9.00da:] 
• Ayrıca: Matbuat U. M. Memleket J urnali.. ı 

rın bulunduğu öirenildi. Ba 
semtleri de he11bı katmak 
icap ediyordu. Zira ltllta. 
T&rkleria bir Hakanı we ~ir 
türeye bailaamaları we ba 
ıuretle umumi birliii• .ac•· 
de gelmesi zaruri ve elzem· 
di •. 

EJet blyilk bakaa Cenıt
zia güttüğü ve tatbik ettifl 
s iyaset bu değil miydi? Ve 
bu ideali prenıip ittilıaz et
memiı miydi? 

ÔDce yakın olu Do• T•k· 
terini ıürüye katmab, diiw
lerini de ıonraya baralnaak 
daha muvafıktı. 

Ru.!arın merke~ine ya
pılan harekat maoal· 
falıivetle neticelendi 
ıJe 82 bin meocutla 
ordularının aon neleri 
keaildiği ,ibi altı pr•n• 
ve yetmiı aaılzad• de 

öldürüldii! .•. 

Sobutay, Ruı topraklan .. 
yaklastı. Ruılar tellıı elit· 
tüler, 82 bin kiıilik bir ord a 
ile Cengizlilerin karflllDa 
dikildiler. Sobuta1 •• Cebe 
kısa bir müllkattaa 101ra 

bu orduyu da iıtediklerl ye
re çekerek ikiye ayırmaaıa 

auıl mümkün olacarıaı ko· 
nuştolar ve kararlanaı •er
diler, bube rirdiler. 

- 9na.U ••r -



ıellklN ıısıı 
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ziyafeti tahvilleri 
--o---

Devamı 4 üncü aahifede 
a akıam Gar gazinosunda 
ıir ziyafet vermiıtir. Ziyafet 
ok aeıeli bir hava içinde 
•eçmittir. 

~AŞVEKIL VE DAHiLiYE 
VEKiLi ZIY AFETTE 

Dahiliye vekili B. Faik 
:.>ztrak bir aralık ziyafete 
~eref vererek gazeteci arka
taılarla haabibalJerde bulaa
DOftar. 

Saat tam 10 da Başvekil 
Dr. Refik Saydam matbuat 
baenıuplarının alkııları ara
ıada ziyafete şeref vermiı

~erdir. 

BAŞVEKILlMIZIN 
ALAKASI 

Baıvekil her mıntaka ga
zetecileriyle ayrı ayrı görüı
mltlerdir. 

Baıvekil lzmir matbuat 
mlme11illt:rine mıntakamızın 

· amami ihtiyaçları ve gazete
cilerimuia ihtiyaçları hakkın· 

{ da ıaaller ıormuşlar ve bu 
ihtiyaçlara büyük alika göı
termiılerdir. 

f Başvekil bir buçuk 1aat 
, kadar gazinoda kalmışlar ve 
ayrtlırkea yine alkışlarla 

J aj'urlaamışlardır. 
ZIY AFETTEKI 

DAVETLiLER 

Türkiyede bulanan büt6a 
4 yabancı gazete muhabirleri 

de divetli bulunuyorlardı. 
Ziyafet geç vakte kadar de
vam etmiş ve gazeteci arka
daılar kendi mıatakalarınıa 
meıbur havalarını çaldırarak 
sabaha kadar eylenmiılerdir. 

HALllN SESi ::~:'J~ 
Diğer bir eserin 
minnettarlıiı 

--o----
Senelerden beri kurulmuş 

olan Ballı kuyu mahalle1inde 
bulunan kıymetli şehit polis
lerimizin anıtını bu sene 
emniyet amirlerimizin ve be
lediyemizin gayıetlerile ya
pılan yenilikler üzerioe ıe
hitlerimizin ruhlarını daimi 
ıarette andırmak için yapı· 
lan çeımenin bu hayrata 
meydana getirmeğe; teşeb· 
biiı eden belediye müteah
hitlerinden Niyazi Ersoya 
Ballı kuyu cumhuriyet halk 
partiıi ocak idare beyetile 
birlikte mahalle halkının 
minnettarlıklarının şahidi 
oluyoruz. Bu hamiyetli mü
teıebbi•leri halkımız 2ibi 
biz de takdir ederiz. 

~~LKIN SESi ::~:<r!~! 

----o---
Ankara, ( .ı.) - Maliye 

Vekaletinden tebliğ olun
muştur: 

2·6·941 tarih ve 4057 sa· 
yılı kanun mucibince ihracı
na salahiyet verilen Ye ha
aalih tamamen Diyarbakır 
ve Elizığ iıtaıyonlarından 
Irak ve Iran hududlarına ka
dar yapılacak demiryolu in
şasına tahıis e41ilecek olan 
yüzde 1 geliri t 941 demir
yolu iıtikrazınıa 20 ıeoedc 
itfası meşrut beş mUyon Ji. 
rahk birinci tertibine aid 
tahvillerin sabşı 7·11 941 sa· 
bılundan 15-11-941 akıamı
na kadar y•pılacıktır. 

Tahviller hamiline muhar· 
rer olup beheri 20, 500, 1000 
liralık itibari kıymette birlik, 
yirmi betlik ve elliliktir. 

T ahvilJerin ihraç fiati yüz· 
de 95 olarak tesbit edilmiı· 
tir. Yani 20 lirahk birlik 
tahvil 19, 500 liralak yirmi 
beılik tahvil bedeli 475, 1000 
liralık tahvil bedeli de 950 
liradır. 

Bu tahviller umumi ve 
mülhak büdçelerle idare c lu
nan daire ve müe11eselerce, 

vilayet hususi idareleri ve 
belediyelerce y•pılacak mü
zayede, münaka1a ve muka-
velelerde teminat olarak Ye 
hazinece satılmış ve satıla-

cak olan Milli Emlik bedel
lerinin tediyeıinde başa bıı 

kabul olunacakları gibi, tah
vil itfa bedelleri ve faizleri 

tahvillerin tamamen itfasına 
kadar he.- türlü vergi ve re· 
simden muaf bulunacaktır. 

Mezkur tahviller Türkiye 
cumhuriyeti Merkez, Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat, Tür

kiye İı, Emlik ve Eytam, 
Halk Ticareıt, Belediyeler 

bankaları ile Sümer ve Eti 
bank tarafından 1atılacıj'ı 

gibi diğer bankalar vasıta -
ıiyle de temin oluaabilir. _ .. __ 
Tohumluk 
Veriliyor 
Vilayet, kaza ve köyler

deki müstahıillere buğday 
ve arpa tevziabaa devam 
etmektedir. Şimdiye kadar 
dağıtılmak üzere 3099 ton 
buğday hazırlanmııtır. Bir 
çok kaza, nahiye ve köyler 
tohumluklarını ekmeğe bat· 
lamışlardır. 

----o--
Denize düşmüı 

Süun adınd• 60 yaşların· 
da ihtiyar bir kadın Konak 
iskeleıi önünde denizi aeyre· 
derken ayağı kayarak deni
ze düımüş ve kurtarılmıştır. 

Milli oiyan20 bilet1erinizi 

Moskova 
Cephesinde __ .. __ 
Moskova (a.a) Pravda ga· 

zetesiain Moıkova cep· 
besindeki muhabiri bil-
diriyor: 
T ula civarında 2 ikinc! teş· 
rinde llışlayan harp 3 ikin
ci teırin saat 18 e kadar 
f uılasız bir ıurette devam 
etmiştir. muharebe ıonunda 
Ruı kuvvetleri müteaddit 
mukabil hücümlarla alman· 
ları geri püıkürtmüılordir. 
Ayni gazetenin Moskovanın 

ceaubuadıki Donetz ceplıe
ıinden verdigi haberlere gö· 
re 5 ikiaci teırinde buralar· 
da çok ıiddetli muharebe
ler vukubuldugu Raiıar:mü· 
teaddit noktalarda hucuma 
geçerek Almanların ilerle
melerine mani olmuşlardır. 

--o--
Viyanada 

korku 
Londra, (a.a) - Almanlar 

lagiliz tayyarelerinin Viya
nay• b6cum için hazırlan· 
dıklan haberi üzerine Viya
aahlu bu hücumu bekle
mektedirler. Viyanada ıığı· 
naklar bazırlaDmaktadır. Bu 
ıığ1naklara halk değil ancak~ 
Neziler girebileceklerdir. 
~~,,~,,,~~~''''~'""""~"'---. 

Bir muhtekir 
yakalandı 

Dön Mimar Kemalettin cad
desinde iaıaat malzemesi 
ticarethanesi 1abibi t.ak Ko
ben' e m6racaat eden Hüu· 
yin adıada bir kalaycı kalay 
istemiı mağaza 1ahibi yok 
cevabını vermiıtir. Hüseyin 

keyfiyeti Fiat Mürakabe ko· 
misyonuna bildirmiş ve yapı-

lan araıhrma sonunda tica· 
rethanede 60 kilo kalay bu
lunmuştur. 

Bu vaziyet karııııında 
ticarethane sahibi memurlara 

"bu işi düzeltelim, size para 
vereyim" teklinde rüıvet 
teklif etmiş ve yapılan cür-

mü meşhut ıouuada bu ıuç
tanda z bıt verakaaı tanzim 

olunarak her iki suçtan ad
liyeye verilmiştir. 

·-·----
12 Sene mab

kôm oldu 
Tepecikte bakkal Hamidi 

öldürmekten ıuçlu Ali oğlu 
Ha1anın •ğ1r cezada devam 
eden muhakemesi bitmiş ve 
katil 12 ıeae ağır hıp~e 600 
lira para c~zaaına mahkum 
olmuştur. 

- . 
J

·Tokyodasiyasi lstanbul şebıt 
nümayişler meclisi ---Tokyo, (a.a) - Japon 

ihtiyatları birlifi tarafından 

tertip edilen bir alayda na 
mayifçiler lagiliz ve Ame
rikan aleyhtarı şiritler taşı
mııtır. Bilh111a B. Ruzveltle 
Çörçil istihzalı tezahürata 
ve.ile teıkil etmişlerdir. 

Royter ajanıının mubabi • 
riaia gazeteciler toplanbıı

da bu tezahürlere dair J•
pon re1mi ıözcüıünden iza
hat isteme1i üzerine sözcü şu 
cevabı vermiıtir: 

Hu heyecanlar bazı kim· 
1elerin hareketidir. Bu kabil 

hareketlere diğer memle • 
ketlerde de ra•tlanabilir. 

---o--
Askeri vaziyet 
-Baıtaralı linci aahitede

pek yakında düşecek ve 
Sovyet Karadeniz filosu ya 
Karadeaizin doğu srhilinde· 
ki Kaf kH limanlarına gide-

----- )lif 
fatanbul ( a.a ) - ~· ,, 

mecliıi toplandı. '\/ah 'f': 
ıehremini L&tfü Kırdar~ 
pılan işlere dair bir • blf 
ıöyledi. istikraz olan•• -'1· 
milyondan dört bacak~ 
yon kadauaıa 1arfedild~ 
Suna mukabil ıatıhk at ttİ' 
mevcut olduj'unu iıab • 

---o-----
Moskova 
•• 
Ustünde .,.. 

Moskova (a.a) Ta• '~t· 
sı resmi bir tebligiad•• f'! 
teaddit Alman tayyar• i~ 
larının Moıkova aı:~ 
uçarak şehri bombal• ,; 

. t 
clıklarıaı inHnca ıaJl1~ 
dugunu ve harabeler•,_.,.. 
açaklaranın yanıın b~. 
ları attıklarını bildiril 
dir. 

--::::--- 't 
Finler bir şeb' 

cek, yahut Tiirkiyeye sığın· aldıl&f ~f'· 
arak boğ•zlardan geçmek 8 Fi 11'"'.,,-
iıteyecek, yahut ta kendi erlin (•.a) - •a.I!. 

blar IOD günlerde r ,. WJI' 
kendisini bataracaktH. .. ... r..,, koyun 150 kilomeıı-, ,.. 

Bulgar radyosu Karade- linde ve Jaarvi gö18•,.. ~ 
nizdeki Ruı filo•uaun akı- -1' yı•ında Taatneyi İfl .. 
beti üzerinde incelemelere lerdir. 
devam ederek bu donanma· 11.~ 

nın Kafka1 limanlarına ııj'ı- ---o--- .ıtJll ·' 
aam•yacağın• söylüyor. çn... j bir lnglliz danlZ• 
kü bu radyoya göre Kaf kH 

sahillerinde en müsait liman l~ Roma (ab.la)tl_ll'f-1..ıtfl. \ 
olan Novrosiıki limanının .,..r 
Alman hava kuvvetleri tara- rımız bir lngiliz d•• 
fındaa bombardıman edil-

. f'I ~ babrmıthr. 
meıı ı onun ııgınmaıına ve ___..,,. 
barınmasına mani olacaktır. --o d 

Türkiyeye 11ğınma me1ele- Almanlar 1" 
sini ele alan Bulgar ıöıcüsii ı,J 

bit•raflığıaı ilin etmiş olan mandaya .. " 
Türkiyeain buna raıı olmı· Stokholm (a.a) .-fi 
yacaiı, razı ol1a da geçecek gaıeteai mababirio• 
Rus harp gemilerinin Ak· Almanlar MorDJaod 
denizde bekliyen İtalyan on kilC)metre yakl•f
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filoıa tarafı.,dan babrılaca
j'ını söylemektedir. 

Şu halde Rus filoıu için 
kendi kendisini batırmaktan 
bıık çare kalmıyacakhr. 

Bu ıuretle de, yiae Bulgar 

radyosuna göre, Almanlar 
büyük bir üstünlük elde de
rek Kafkaıyaya kolaylıkla 
atlıya bileceklerdir. 

Bulg•r söıcüıü bunu yakın 
görmektedir. __ .. __ 
Parti müfettişi 

geldi 
Parti M.ıfettiıi B. Galip 

Bahtiyar Gö-.er düa Ankara
dan şehrimize gelmiıtir. 

JzmirAsk~1 
Şubesinde 

Kısa hilm.tlı~ ~ 
337 doğumlu ,. "I 

muameye tabi b&J d' 
daha evvelki seael•' lf 

. idi 
tepten mezun o., 1 
hizmet hakkını b•' 
naameli veya ebli1~0 

J'lı f acele yerli aıker 1 ,t 
,. i 

mllracaatları, m&r• •-' t 
yenler hakkında lı' ~i 

•k ' kümlerin tatbı 
ilin olunur. 

( Saadet ) Kl,ealnden ahl!ız.. Çorakkapı Poli• lıf erkezl 
ları1s.a W , 164 Hcı;ı 1ılıa OlıılDER lelefoa: 


