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VAZIYET OTULESIYOR 
Kanlı çarpışmalar devamda. iki taraf tan zayiat var 

f Lord Halifaks Rus ve Japon sefirlerile görüştü - Rusyada mi~ 
• 

KISA VE AÇIK 
• 
iş, akıl ve mantığa kalırsa ••• 

Avrupa ve yavaş yavaş Amerika gazeteleri uzak şarktaki 
~•nh hadiselere çok yakından alika göstermeğe başladılar. 

tin2ler devam ediyor - logiliz gazeteleri uzak 1arktaki ahva-

~ meşhur kalemler, en çok dinlenen hatipler ve en ziyade 
lin vehamet kesbettiğini itiraf ediyorlar 
~~~~~~~~~~~~~~~·· .. --~----~~~~~~~~~~~ 

•ozü geçen devlet adam!arı ile politikacılar kalemlerini yü· 
rüt1I1eğe, ağızlarını açmağa karar verince muhakkak her 
r.j;den önce Sovyet Rusya ile Japonya arasında gün geç· 
1 çe hakiki bir harp çehresi göstermeğe başhyan uzak 

Alman, Japona yardım etmiyecek 
F•!k Çarpışmalarını bahis mevzuu yapmağa koyuldular. 
Fıgaro) gazetesi diyor ki: "akıl ve maotıkm sesi işidifecek 
~~urıa büyük bir muharebeden zerre kadar korkmamak 
a.ıımdır. Fakat gün geçtikçe göıüyoruz ki mantıkın gür 
ıeai kasılmakta ve tıkanmaktadır. Anlaşılan Moskova Japon· 
~an~n Çindeki baş belasından Tokyoda Sovyet Rusyanın 
~ıbıryada hazırlanmakta olduğu rivayet olunan yeni kıyam
•rdan ümitlere düşmektedir.,. 
Başka bir Pdris gazetesi 11Sovyet Rusyamn her fusatta 

tösterdiği barış severlik harp tehlikesinin önüne geçebile· 
~ektir." Demektir. Umumi harpten sonra Avrupa işleı ine 
lÜku~etlerinin karışmasını biç bir zaman teşvik etmemeği 
trensıp edinen Amerikan matbuatı da düoyayı bu yeni ve 
torkuaç faciadan kurtarmak için bütün dünya çalışmalıdır, 
lemeğe başladı. Bazı lngHtere gazetelerine gelince, onlar da 
ılcıt ve mantık yolu ile yeni barbın çıkmaz bir yol olduğu· 
ıu iddia ediyorlar ... 

Ne yazık ki harpler ve boğazlaşmalar başhyacağı zaman 
kd ve mantık ortadan kaybolup gidiyor. 

SIRRI SANLI 

,anlı donanmamız manevrada 
Manevrada başvekiliJ~iz de hazır bulundu 

l. 

STALIN 

Londra, 9 (Radyo) - in· 
giltere hariciye nazın Lord 
Halifaks, safiyesinden bura· 
ya dönmüş ve hariciye neza · 
retine giderek, evvela Rusya 
ıeirini ve müteakiben de 
Japonya maslahatgüzarını 
· Ro.ma, · 9 (Radyo) - Ber· 

liodeu haber veriliyor : 
Rusya ile harp ettiği tak· 

dirde Almanyanın Japonyaya 
yaı dım edeceği hakkJodaki 
şayialar, Alman siyasi ve 
resmi aııebafil tarafından te · 
yid edilmemektedir. 

Çocuk 

Tokyo 9 (A A.)-lki Sov· 
yet piyade taburu topçu fa. 
aliyetindeo sonra saat 14 te 
Suliufenge lıücum etmiştir. 

Saat 19 da Muharebe hala 
devam eylemekte idi. Bu ar.a 
kadar bu çarpışmanın neti
cesi hakkında her hangi bir 
malfı nat ahoamamışbr. 

Tokya, 9 (A.A) - Asabi 
gazetesine Berlinden bildiril
diğine göre düo '3. Fon Ri· 
bentrop ite Japonyanın Ber-

Slavya Maçına 
Vahab Ve: Saim 

Getirilecek 

l· Kampları 
ı 

lstenbul, 9 (Hususi) - Donanmamız, bugün Marmara_ 

•çıklarında manevralar yapmıştır. . . 

M l Başvekilimiz B. Celal Bayar bızıat takıp et· anevra arı, . 
lnitler ve akş1m üzeri lstanbula dönmüşlerdır. 
--~-~~~~~~~·· 

Napolyonun ltHeykeli 

Paris 9 (Radyo) - Fransanın 
Yon için yapmış olduğu büyük 
ayın 15 inci günü yapılacaktır. 

....... - -

Korsikada birinci Napol· 
heykelin küşad resmi, bu 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

-Sıhhat ve içfiÖıai-oi"'uave· 
net müdürü D. B. Cevdet 
Saraçoğlu tarafından teftiş 
edilen Foça ve Bozdağ ço· 
cuk kamplarında iyi randı· 
man alındığı görülmiişUir. 
Kamptaki zayif çocukların 
hepsi kilo almış sıhhat ka· 
ıanmışlardar, Foça kaymaka· 
mı ile kamp öğretmeni Bay 
Ahsenin kamptaki çocuklara 
karşı fevkalade alaka göı· 
terdikleri takdirle görülmüş· 
tür. Bozdağ kampının idare· 
si içia alakadarlara bazı di· 
rektifler verilmiştir. 

Kıymetli futbol ajanımız 

Bay Suad Yurdko•unuu İsa · 

betli bir kar ar ile 21 Ağus· 
tosta lzmirde oynayacak olan 
Slavya • lzmir muhtelit ma· 
çına lzmirin siyah incisi 
Vahabın iştirak etmek üze· 
re getirileceği haber ahn · 

mışbr. 
Vahab izin ;!..bild i ği tak· 

dirde kardeşi Saim ile bir· 
likte maçtan iki gün evvel 
buraya gelecekle:. dir. ___ _...,.ol:'.. 1 

Mal<donald 
Mal tada 

RİBENTROP 
lin büyllk elçisi arasında üç 
saat süren bir görüşme e!I • 

nasında Sovyet • Mançu bu· 
dut hadiseleri üzerinde bir 
fikir teatisinde bulunmuştur. 

Tokvn 9 IJ1Rdv1 n \ M'ar~'-'IT 
baş kumaöc:laa '~ 

Blüher bu gün Novekiyef 
şehrine gelerek şark hudud • 
ları boyunca harekette olan 
kıtalarıo kumandasını bizzat 

&eline almıştır. '"l ı. _ 

·-Moskova 9•(R ı dyo)-Sta· 

LORD HALIFAKS 
fwnşnr. • · • · ·- -

Geçen hafta, Ruıyanın 

m üteaddid ıebir ve kaıaba· 
launda onbeş bia mitiaı 
yapılmış ve Jıponya aleyhi· 
ne nutuklar irad edilmif, 
h iUp lehinde nümayiıler ol-

lio, Mosk"ovad~n 60 kilomet· muştur. 
re mesafedeki sayfiyesioden - Sonu 4 üncüde -
- ------------
Ha .. bın önüııe kim 2eçebilir? 

Paris ( Radyo ) Eski 
k·ı· B L lıtmaları lizım gelecektir. Fransız Başve ı ı · eon 

Fakat bu meselede en mil· 
Blum Japon • Rus çarpııma· 
lana• dair yazdığı bir ma· essir ve miihim rolü oyoıya• 
kalede yeni bir barbın dün- cak Amerika ve Afrikanın 

k. bOtün mukadderatını eline 
yamızı ıürükliyeceği feli et alan Cumhur Reisi B. Ruz· 
uçurumunun dehşetini tasav· 

1 

vur ettikten sonra diyor ki : velttir. Bizim fikrimize göre 
Bunun önüne geçmek dünyayı yeni bir felaket ve 

için Ingilterenin, Franıanın mllsibetten kurtaracak Bay 

.:.:. Amerikanın p:. ~ç;ok~ç~a.· .-.mR•u•z•v•el•t•o•la•c•a•k•tı•r. ____ _ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... 
Çocuklarımız fuara parasız 

girmelidir 
Aldığımız birçok imzalı biT dilektir: .. • . 
Istanbul umumi meclisinin geçen günku 1çllmaında vali 

&unu Önce Türkçeye Çevirseniz Fena Olmaz? 
1 ek oktur Bu hareket haddı zabnda pek güzel olmakla be· 

Yazı yazmıya yeltenen er p kç k b. .. . )er Bir zat bir eser yazıyor, meydana atıyor, 
r b b 1 ıda yaıdıklar1nı pe ço egenır · • . . .. O . 
a er azı ar 1 l ·ı d 1 d B6yl1k yazıcılardan barıne götüruyor. na . 

fakat baıtan a.ıığı gramer yan ış a~ı e 0 u ur. t bbu a mahıGIOdtır ö le ıanı o· 

Malta, 9 (Radyo) - in· 
ggiltere müstemlekeler nazın 

Malkom Makdonald, bugün 
tayyare ile Kudtııtea buraya 

ve belediye reisi bay Mub ttia Ostündağın "lstanbuluod üç 
derdi" diye verdiği beyanatta dikkat nazarı~ zı celbe en 
şu noktayı fuar komitemizin nazarlarına ~rzedıyo~uz. Burada 
da ayni iıtiınaiyetin tatbikini bilba11a rıca ederız. lıtaabul 
vali ve tehir emini diyor ki: 

I 



10 ACUSTOS 
c ...... .... , 

Çakırcalı 
Tefrikamız Hakkında 

[ıDoktorun Haslhatleril 
NELER 

E?'SaJı(fe 

l;ir Delik Çorabın Hikiye_si DUNY A.DA. 
•!Mağeıaya girdiğim zaman - Mıliim, amroab ayagını-
(J f 1 • d hangi tarafına asarsınız. :arpinlerimin se a etın en zın 

andım. Hele bat parma· - Evden çıkarken d~şar~ 
\ndaki nasmn yaptığı çı · basarım, eve dönerken ıçerı 

ıtı, iıkarbinimin bir tekini b11arım. 
<111tnbur dilenciye benzetmiıti. - Hayret, hayret, ben de 
rit Şık, zarif, güler yüzlü bir öyle... Bu tarz yürümüğe ta· 
dil'/ yaklaıtı. tatb dil ile Jipus trarus derler ... 

ı ıordu : - Efendim. 
ec - Emriniz? _ Göstereyim size ayak-
Jaı Bunu söylerken eğildi, is· larımı ... Sizin gibi yürüdü· 
dearpinlerimi gördü, yüzü ek· ğüm halde mağazamın kun· 
te di, alnı karııtı... Ben ke· · d akla duıalan sayesın e ay -

tledim : rımda hiç bir şey yoktur. •il - iskarpin istiyorum. Hemen iskarpinlarioi çı· 
.tc Çok zarif güler yüzln iken kardı. Hep birden haykırdık. 
-ge>murtan bay satıcılardan 
ra irine ıealendi : - A !. " 

1 
- Buraya lgelin! Mağaza sahibinin çorabı 
Testekerlek, yusyu•arlak yırtıktı ve yırtıktan muaz· 

1 
iri geldi : zam, Süleymaniye kubbesi 

- Buyurunuz efendim, bu- gibi bir nasır görünüyordu. 
adan buyursanız efendim, Heyecanla yerimden kalk· 

d• stediğia izin ilisı var_ efen· tı m : · 
relim .... Dayanıklı bir şey ol- - Çorabınıı yırtık, üste-
te un değil mi efendım? lik parmakselberenniz var ... 
ri - Tabii, tabii... Tahammül edilir bir şey de·: 
yı Ben koltuğa, adam tabu- ğil bu! ... 

3 S. •eye oturdu, sağ ayeğımı Ve göğsümü gererek mağ· 
t ye rakaladı, nasırımı '1 yerını zadan çıktım!. .. 
• 'ıörüacc gözlerinin içi par- 00••00••mııııı•••••••• 
1 'ladı : 
J - Vay, parmakıelburen-
11 niı var demek 1 
' - Evet, acaba neden olur? 
Y b - Dar kundura, fena ya· 
D çı palmıı kundura giymekten 
i lı olur.. Nasırdan muztaribiz, 
b rı yani nasırdan muztaribıiniz 
Y J demek istiyorum. 
aı - Evet evet, çok muzla· 
aı 4 ribiiD, baıparmağım fena 

• ağuıyor. J · ----'4.Jr.ı uaıparmagım çır· 
çıplak meydana çıktı; sok· 
mağa hazırlanmıı bir yalan 

H 1 baııydı sanki .. 
m lı Kızardım, bozardım mırıl· 
et t dandım: 

ı Galiba çorabımız delinmiıl 
- Olabilir, herkeste ola

bilir. 

- Baıparmağıanzın... di
ye baıladım. 

- Sürtünmeden ve sürün-
• meden, dedi. 

- Çaresiz. 
- Evet çaresiz ... 
Sol ayagımı aldı, iıkarpi· 

nimi çıkardı. ikimiz de dona 
kaldık. Sol ayağımın çora
bında da bir yırtık vardı, 
topuğum, ıoyulmuı patates 
gibi meydandaydı, bir ağız· 
dan konuıtuk : 

1 - Olabilir, herkeste ola
bilir. 

Ol Kalktı, bir çift yeni is· 
karpin getirmeğe gitti. Bu 

r eıaada mığıza sahibi geldi, 
ayaklarımı gördü, baktı, ür· 
perdi, geri döndü, durdur-

) dam: " Parmakselberenniz 
var, Fena yapılmıı bir kun
dara geymekten mütevellid 
naıır. Baı parmağımın tırna· 

iç iı da ıürünmek ve . ıürlün-
• mekten... Çareıiz.,, 

tı Maiaza nbibi nasırıma 
d. dikkatli dikkatli baktı, ıiı· 
rı ] man satıcıya seslendi : 
Y - Şayanı dikkat bir na· 
) ıır bidiıeıi... Baya itina ile 

bir iskarpin ıeç ... Bayda to · 
puksel bir çıplaklık illeti de 

I I olduğuna göre vereceğin is· 
1 

karpine dikkat et. 
:ı ] O sırada mağaza be~al · 
1 1 mııtı. Y anhz satıcılar vardı. 

e Mağaza sahibi sordu :~ 

1 
- Nasıl yürüdüğünü an· 

lı blli• ılv' ? B re~lf. "1 ll161m11• Hımaa ı 

Çifte Tayya
relerin Hava 

Seferleri 
İngiliz tayyareciliğinin son 

keşfi olan meşhur ikiz tay· 
yare denizler aşm ilk sefe· 

rini muvaffakiyetle bitirerek 
f uynea istasyonuna döntoüş
tür. Bu tayyareajn küçüğü 
1 

M Üçwİİı ma~iiief~~Ö--bİriİicGi 
yere ıühunetle inmek için
dir. Yolcular ile etyelar da 
ikinci makinede bulunmak
tadır. Kandi makinesile yere 

inemiyen ikinci tayyare mu· 
ayyen bir yükseklikte büyü· 
ğüaden ayrılıp kendi ba11na 
uçmaktadır, ikiz tayyare bu 
ilk seferinde birbirinden ıü· 
buaetle ayrılıp ayrıca uçtuk· 
tan lsonra gene birleşerek 
bava istasyonuna inmişlerdir. ---... ~· .... ---
Kıymetli Taş

lar Nerelerde 
Çıkar? 

Kıymetli taşların bulunduk· 
l:ırı başlıca memleketler şun· 
lardır: 

Elmas: Brezilyanın Riyo 
eyaleti, Cenubi Afrika, Şar· 
ki Hindistan. 

Zümrüd: Sibirya, Cenubi 
Amerikada Kolombiya, bir 
mikdar da Seylin adasında. 

Yakut: Siyam ve Hindis
tan, lran ve Mısırda. 

İnci: Şıp d!nizinde, Arap 
sahillerinde, Hind denizlerin· 
de, Japon ve Panamada. ---... -=---
Bir terzi 
A telyesinde 
Kalfalık ve çıraklık yapa-

cak kızlara ihtiyaç vardır. 
İdar:.hanemize müracaat. 

5-1 
1 

Satılıktır 
• 

Kereste bıçkı fabrikası 
mırabıt çarıısı numara 43 

Kordeli, planya, rende, 
A.lik mal.rap daire ma te

alriilı IJa \PVa llWllCI "J&I UH 1 

OLUYOR? 
İnsanın l\ten'şei Anth

ropoidler midir ? 

Güneş Banyolarına 
Dair 

Eski Jandarma baıçavuı~ B: Rıfkı 
T k "ı tarafından gönderılen ızabab 

o so h' d -- . t' bitarafhğımıza binaen ıç egıı ırme· 
den aynen naklediyoruz: 

-1-
Cape Tovvnda bulunan 

bir cenubi Afrikalı fen ilimi, 
insanın kafasına en çok ben· 
ziyen, sosilli bir kafa tası 
bulunduiunu iddia ederek 
demiştir ki : 

Fenni bir surette yapılan 
bir güneş banyoıu sağlam 
vücudlu çocuklarda ve bü
yüklerde mevzii ve umumi 
olmak üzere tesirler yapar. 
Bütün adalat yani etler bü· 
büyür ve kalınl•şır. Bütün 
iskelet kemikleri sertleşir, 
hazım cihazını faaliyete ge· 
tirerek iştibayı artırır. idrar 
fazlalaşarak bu sayede ıehir· 
lerin vücuddan çıkmasını 
temin eder. Teneffüsün derin 
ve sık olarak alınmasını te· 
min ettiğinden kanın çoğal
masına yardım ve bütün cil· 
din kan damarlarını geniş· 
lettinden bu sayede kalbin 
yükünü hafiflendirir. Kanın 
tazyiki azalır, tansiyon düşer 
ve cümlei asabiye üzerine 

--------------------~~------------Ve başlarında kumandanı 

Cenubi Afrikada, Pleistos · 
cone devrinde şempazne 
veya gorilden ziyade insana 
benziyen kocaman Anthro· 
poidlerin yaşamış oldukları 
kait'idir. losan ihtimat2 mil· 
yon ıenedenberi mevcud 
olan bu Anthropoidleı den 
doğmuştur. Kafatası, Cape 
eyaletinde Sterkstroomda bu· 
lunmuştur. Yüzü yassıdır. 
insan yüzünden daha büyük 
olmakla beraber, şayanı hay
ret derecede insana benze
mektedir. 

İngilterede 15 l\1ilyon 
Eln1a Yakıldı 

Avusturalyadan İngiltereye 
gönderilmiş olan 20 bin in · 
giliı lirası değerinde ve tam 
1 ~ milyon tane ~ima, sıhhiye 
idaresinin emrile yapılmıştır. 
Görünürde çürük olmayan 
elmaların yenmeğe salih bu
lunmadıjı anlaıılmış ve bu 
ve bu karar verilmiştir. 

Şimdiye kadar böyle çok 
miktarda elmanın ifna edil· 
miş olmaıı vaki edeğildir. 
.ıou uncu J ·ransatJan-

tik Uçuş 
Alman hava pilotlarından 

yüzbaşı BJankenberg yüzncü, 
transatlantik uçuşnnu mu· 
vaffakiyetle bitirmiştir. 

* • • 
60 Bin fare bir şehre 

hücum etti 
Amerikada Bostonda şe

hirlerden biri 60 bin farenin 
hücumuna maruz kalmıştır. 
Halk, askerlere yardım ede
rek tüfek, kasatura, makineli 
tüfeklerle müstevliJeri defet· 
meğe çahımaktadırlar. 

* * • 

münebbih gibi bir tesir yap· 
tıg1ndan tekmil vücudun iyi 
bir surette çahşma kuvvetini 
artırır. Umumi neşvünema 
üzerine gayet müsbet ve 
canlı bir surette tesir eder. 

Bu kadar güzel tesir eden 
güneşin yukarıda saydığımız 
evsafı yalnız sıhhatli insan· 
lar üzerinde tecelli etmez, 
basta olan kimse'cre de ay· 
rıca tesiri vardır. Bunu da 
yarın söyliyeceğiz, .................. 
Satılık 
• • 
Imtıyaz 
Tı•'U'vsıh 7f'n<Jin..bir.. köy}ij 

Varşovaya gitti. Orada iki 
açık göze rasladı . • Bu açlk 
gözler zengin fakat toy köy
lüler dediler ki: 

- Polonya hükümeti pa· 
rasızlıktan ölüyor. Bunun 
içinde Vistül nehri üzerinde
ki seyrüsefer işlerinin im ti· 
yazın: satıyo,, Yüz bin frank 
verde bu iıe gir. 
Adamcağız paraları veri· 

yor sonra nehirdeki seyrü· 
sefer işlerini teslim almak 
üzere nehir kıyısına iniyor 
ve orada dolandırıldığını an
lıyor, soluğu polis dairesin· 
de alıyor. ---···.,_ __ 

Soğuk.aJ~ın_lığına karşı ,, Yazlık bekar-
yenı hır ılaç: Aşk I ,, k 

1 
.• b •. 

Alman yanın Kolonya şeb· 8 f U ll U 
rınde yaşıyan bir Fransız Paris'de 11 Ya2hk Bekir· 
doktoru soğuk algınlığına lar,, ismile bir kulüb tesis 
karşı yeni bir ilaç keşfetti- edilmiştir. Bu kulübe karıla-
ğini, bu ilacın "aşk,, ve bin- rını yazlığa veyahut kaplıca· 
netice niıanlanmak olduğunu lara gönderip bekar kalan 
heyecan duyan, bir çiftin, evliler kabul edilmektedir. 
soğuk almıya karşı muka· Kulübün hususi bir merkezi 
vemet bissalarının arttığını yoktur. Azaları sıra ile ak· 
iddia etmektedir. _ .... _. .......... 
Demir~ olları 
ve hareket 
kolaylığı 

Çok iyi yapılmış bir yol 
üzerinde bir tonluk bir cismi 
harekate getirmek için 12 
kiloğram • kuvvet lazımdır. 
Fena bir yolda kuvvet mik
dari 100 kiloğrama çıkarıl· 
mak gerektir. Ray üstünde 
ise bir tonluk bir cismi 3 
kiloğramlık kuvvet harekete 
getirmiye kafidir. 

Demiryollara enerji iktisa-
di bakımından bu sebeple 

şamları bir "Y azhk bekarı,, 
nın evinde toplanıp evi.ilik

lerin sıkıntılarını mükemmel 
eğlenceler ve yiyip içmekle 
gideriyorlar. 

.. & .............. _ 

Sık sık traş 
olunuz! 

Amerikada Pennsylvania 
üoiyersitesi profesörlerinden 
biri uzun tedkiklerden sonra: 

- Gömlek yakalarının ça
buk yıpranması, erimesi sık 
sık traş olmamızdan ileri gel· 
mektedir. Her gün trış olan 
adamın yakası daha geç yır· 
talar!. 

lzmirde münteşir Halkın ı 
Sesi idu ehanesi direktör ve 
heyeti muhteremesine: 

Gueteoizin sütünlannda 
1 numarasından 18 numara· 
sına kadar okumak ta oldu· 
ğum Ödemiş eşkiyalarından 
11 Çakırcah Mehmet efenin 
şekavet maceralarından biri 
de Bokçayaka vakası olan 
bağ damındaki muhasere ve 
müsademesi bidayetinde için· 
de bizzat bulundum. 

Ve bu mıntakanın takip 
müfraze kumandanhğını idare 
etmekte olduğum gibi ayni 
zamanda Adagide nahiyesi 
karakol kumandanı idim. Be· 
nim gibi bir çokları da balen 
hayatta bulunan kimseler de 
şahit hakiki sıf atile mevcut 
olup yalnız bu badiseninin 
suret ceryanını gerek yedim· 

deki reımi evrak ve gerekse 
not etmek suretile hakiki 
anlatmağı insani vazife te
lekki ederek şimdiye kadar 
Çakırcah hadiselerinde yan· 
hı aulataıalar• göre bu mn
sademenin iç yüzünün gaze· 
tenizin ayni sütününda neş· 
rini dileyorum. 

Şöyle ki mülazım bay Mus
tafa bir silah arkadaşımdır. 

fJın~WPcfır ~~rm"Yok'Çaiak'a 
müsademesinde o da hazır 
bulunuyordu. Vak'anıo suret 
ceryaaı herhalde mumailey· 
bimin:hatırından çıkmış ol
malı ki, aradan uzun müddet 

geçmiı olduğuna göre gaze· 
tenizdeki neıriyat meselenin 

hakikattan çok uzaktır. Mu· 
maileyb vakanın gün ve ta· 
rihinden bahsetmiyor, mart 
320 tarihlerinde tabur ku· 
mandana binbaşı Ahmet be· 
yia emrile bu mıntakada ta· 
kip eşkiya ve ayni zamanda 
Adagide nahiyesi karakol 
kumandanlığına tayin edilmiş 
idim, bu hususta] muhbirle· 
rim de vardı bunlardan bi· 
risi de Pekenli ve Taşdere 
civarında cemleşen ve Ça· 
kırcalının .da düşmanı olan 
bu yürük batta geceleri ça· 
dırında yatamayıp orman 
içinde yatmakta idi. Bu 
muhbirin bulunduğu mevki 
ile Adagidenin arası dört 
saat kadar uzuk bulundu
ğundan muhbirime sızın o 
taraflarda şakilerden bir zu· 
burat olursa buraya kadar 
gelme o civarda takipte bu· 
Junan Tire jandarma müfre
zesi vardır. 

Keskin namile maruf gürcü 
Hüseyin çavuştur bu adam 
namuslu ve bizd~ndir, ona / 
haber ver demiştim bir glln 
bir gün bunun çadırına ke
pe.nekli birisi gelir ve. f~r~n· 
dan ekmek iıter, kız ouyuk· 
çe bir ekmeği kesmek ister 
şahsi merkum ekmrğ i keı· 
meden vermesini tiö yle kız 
ise bu ekmek on k •şllı ktir 
dedikte arkadaşlarım var der 
ve bir mikdar peynir da ala· 

rak gider. Merkum bir iki 
tepeyi aştıktan sonra b~t 
altı kişi olurlar büyücek hır 
dağa doğru giderler, yarım 
saat sonra kızın pederi yani 
muhbirim çadırına · gelir kız 
meseleyi paderlne anlatır, 
mnhbirim hemen yakında 
bulunan köye iner tesadü · 
fen köyde bulunan jandarma 
çavuşuna gider, çavuşu be· 
nim tavsiye ettiğim keskin 
Hüseyin çavuş oıduğuou ın· 
(adaktan ıonra meseleyi ıöy· 
ler ve bunların behemehal 
eşkiya oldukları muhak· 
kakttr • 

Çavuş ıakilerin hemen ta
kibine çıkar ve mubbirim:de 
her aberiode olduğu halde 
izleri üzerine"'giderlerken t•· 
.... "'. "''" uu w•oaıae ekmek 
yemekte imişler. 

(Arkası •ar) 
••• 

Yumurtlıyan 
Yılan 

Bir cins yılan yumurthya • 
rak yavrular, bu yumurtalar 
üçte bir niıbetinde kendi 
kendilerine: büyürler. Sonra 
içindeki yavru, açık havaya 
çıktıktan ıonra kendi kendi
ne düşün bir diı vasıtasile 
yumurtanın kabuğunu dele· 
rek dışarı çıkar. Bu yavıu, 
birkaç gün hiç birıey yeme· 
den büyüyebilir. 

-----·~ 

13 üncü 
1 Çocuk 

logiliz köylülerinden biri 
13 üncü çocuğu olunca be· 
lediye tarafından verilen 6 
odalı bir eve taıınmışbr. Bu 
meı'ud ailenin kadını 38 ya· 
şındadır. 9 kızı 4 oğlu var· 
dır. 

Herkesin uğursuz buldu
ğu 13 rakkamı nas~ıa bu 
aileyi bir ev sahibi yapmak· 
ta amil olmuştur. 

Pot asa satışı 
• • •• 
lzmir incir ve Uzüm Satışı 
Kooperatifleri Birliiinden: 
Bu yıl rekoltenin büyük olması ve havaların yağ ş lı git 

mesi ihtimali göz önünde tutularak birliğimiz tarEfındao 
getirtilen potasalar, birliğimize bağlı kooperatiflerde ve bir
liğimizin lzmirdeki merkezinde satışa çıkarılmıştır. Satıılar 
serbest ve peşindir. 

ihtiyacı olanların, hergün öğleden evvel Saman iskelesin· 
de iş bankaıı üıtiinde Birliğimiz bllroıuaa mtlraceatlan 
" - . ...,, . --- -

' ~a 
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Mizah 

•aylası, 

Maniler 
Kıvrak şen bir kahkaha 
Dağıldı uzaklara, 
Kahkahanın sahibi, 
Gerindi kıyılara. 

Sonmuf o gezintiler. 
Sonmuş o gezintiler. 
UzunJ bakışlarınla, 
Gönlüme esintiler. 

Gitgide güzelleşti. 
Gitgide güzelleşti. 
Onun güzelleşmesi 
içimde bir yer eşti. 

Sularda eridi gün. 
Sularda eridi gün. 
Onlar1n istekleri, 
Çok neıeJi bir düğün. 

z. v. 

Muayene 
Geçen gün doktorum be

bİ ziyarete geldi. 
- Naıılsıo ?.. Benim fena 

başım ağnyor. 
- Az yemek yıyınız. 
- Amma iştibam var. 
- Canınız sık lmasın. 

. - Sıkınh çağırmadan ge
lıyor. 

- Şöla bir seyahata çık· 
aanız. 

- Hastala11mı ne yapa· 
JUD? 

- Haklunız var. Amma 
bıı •ğrıD1z için ayaklarınızı 
•ıcak ıuya koysanız. 

- Bu doğru, hemen gi
~iyorum. 

- Hani vizilaru? 
- Şıhıdeb~meeiz dok· 

lor)uk ettiğiniz için hakkı
bızda takibat yaphrmadığı 
lba •ükredinizl 

Halis 
Bayan Ayşe kızı ile iftihar 

eder. 

Hep O Musabakaya Dair 
L 

Baba - Neden gene sen cak, sözünü tamamla ba· 
ve ablan birer düzüne fotoğ· kahm ? 
raf çektirdiniz ve beni büyük Kız - Belki bu ! aı de 
bir masrafa soktunuz. bir de kısmetimiz çıkar. 

Kız - Bu çok lüzumlu Gençlerin evlenmek için 
birşeydi. çok düşündükleri şu zaman~a 

Baba - Nasıl · ınzumlu babalar kızların kısmet işlf 
birşey ? rine pek kanşmasalar çok 

Kız - Bu fotoğrafları gü · iyi ederler .... 
zel gözler musabakasma gön· Baba - Bu sayede size 
dereceğiz birinciliği kazanır- bir kııımet çıkacagıuı bil!ek 
sak hem mükafat ahcağız size bir düıüne değil yüz 
ve hem de... düzüne fotokrafı l:eıı kendi 

Baba - Hem de ne ola- • elimle çekerim ... 

Doğruluk 
lsviçrede dağda bir otelin 

taraçasında bir kız süt, yo · 
ğurt, tereyağı sahyor. 

Bir bay şaka ediyor. 

- Sakın bu süt, logiliz 
kadınının banyo yaptığı süt 
olmasın? 

- Hayır efendim o sütü 
şehirde satarlar ! 

Bir tarif 
Geçen güu nikbinlik ve 

betbinlik üzerine münakaşa 

ediliyordu. 
Biri dedi ki: 
- Şu nikbin ve betbin 

dediğiniz de nedir, şunu bana 
11.çık açık anlatır mısınız? 

Bir zat şöyle tarif etti: 

-- Beı. bin, pantaloouna ( 

Dün anlattı: Krep 
- Kızım hergün, 8 saat 

askı taktıktan sonra, betki 
gene düşer en işesil~ , ü ~te· 

lik kemer bağlayan adam
dır. Piyano çalardı. Şimdi artık - Karıcığım, bugün seni 

Avrupaya, ikmali tahsile gi- memnun etmek isbyorum, 
diyor. pastahaneden gidip birer 

- Aferin. Parasını bükü· krep yiyelim ... 
'Det mi veriyor ? - Beni memnun etmek 

- Hayır. istiyorsan, lpekişe gidip ba· 
- Ya kim veriyor ? na Krep Pretonla, Krep Mi· 

~!~:-!l!'!'!~~~la~~~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!"!fnl!!!!!!!!!z~am~a~l~!~ .• !!!!!!l!!!lt 

Ucuzluk 
Amerikada olduğu ka· 

dır Tilrkiyenin her tara· 
fanda umumi rağbetini 
lcııanmıı olan haşerat düş
inanı "Fyosan11 ilacı koku· 
•uz ve gebe kadınlar ile 

~iiçük çocukları biç rahat
~ız etmeden kullanıldığı 
•çin her cins sinek iJiçla· 
tından üstündür. 

Müıterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa büyük bir feda· 
lcirlık yaparak 1 litrelik 
•anbalajı 75, yarım litrelik 
•ınbalajı 40 ve 4 litrelik 
•ınbalajları 225 kuruıa in· 
dirmiıtir. 

(9 Eylül Ba--- ____ 1ıı,. 

böyle olur 

Nikbin ise, ne kemer ta· 
kar, ne de askı ... 

Uzaktan 
Karı koca Adaya geldiler 

Adanın en yükıek t epesine 
tırmandılar. 

Karısı ta uzaktan görünen 

lstaobulu gösterdi: ~ 
- Bak ne güzel ! 
Kocası güldü: 

- İlibi hanım dedi, ıunun 
güzel olduğunu1 içindeyken 
görseydin .. de beni buralara 
getirip tepelere tırmandır· 
masaydın olmazmıydı? 

Rüya 
Dün matbaaya bir arka· 

daş gelmişti. Konuıulurken 
dostlardan biri, misafir ar· 
kadaşa: 

- Benim rüyalerım çıkar, 
dedi, meseli bundan iki ıe· 
ne evvel sizi rüyamda gör· 
düm. Güzel bir palto yaptı· 
rıyordunuz... İki güa :ıonra 
sabiden~gllzel bir ~palto~ yap· 
tırdınız. 

Arkadaı güldü : 

Asri maniler 
Jan Murat Vilma Banki, 
Bilmem ne yıldız Hanki, 
Her biri bir şaheser, 

Tanıyor mu11un sanki, 

Yüzüne sürmez boya, 
Seyretsem doya doya, 
Değişmem ıevgilimit 
Bin Greta Garboya. 

Çay, balo ister misin, 
Sen nesin banger misin, 
Derdini unuttun da, 
Yoksa ehli zevk misin? 

Fal 
- Aen gayet iyi ele ba

karım. 

Bu cümleyi h~oımlanıı ya-
1> uda söylediniz mi, de · hal 
merakla ellerini uzatırlar. 

- Bana da uzattılar. 
Biriaia elini elin· aldım : 
- Sizin dedım, bir ma .. 

nikü · cü ı; üz var. 
- Evet var. " 

~ 

- Fakat dargmsını~ 'l, 
- Hayır. J 
- Ôyleyıe neden tı;aak· 

nalırınız çapa gibil 

Çirkin 
Yüzüoe lbakılmıyacak ka. 

dar çirkindi. Daima yanında 
kôi>eii ite gezerdi. 

Dün b r arkadaşına raala
dı, dedi ki: 

- Beni bugün bir bay 
öpmek istedi. 

- Ne yaphn? 
Ben birşey yapmadım 

köpeğim hırl•dı. 
- Sonra? 
- Soıua bay yüzilme bak· 

tı, köpeğim~ teşekkür edip 
gitti ! / 

:> Yaptıiı 
- Hani bir bay Ahmed 

varmıı evleniyormuş .. 
- Ya ... Kimi alıyormuş? 
- Fatmayı. 
- Hangi Fa'mayı, şu bi-

zim deli Fatmayı mı? 
- Evet. 

- Bu~! Ahmed ne ya-
pıyor? LJ.2......... 

Münasebetsizlik. 

Mazeret 
Aı.nca ihtiyar, fakat zen· 

giodi. Yeğen genç amma zü -
ğürttü. · 

Bir gün am ça yeğeniri 
metresinin evinde yakalad ı . 

Birden yeğen : 
- Vallahi kabahatim yok 

amcacığım, ne Vlkit buraya 
gelıem hep senden, sana 
karıı olan muhıbetimjzden 
bahsederiz, onun içia 11k sak 
geliyorum ... 

Amca için affetmemeoin 
imkiaı var mı idi. -------
Zıngal 
Fırınlaamıı Kayınlar•'-. 

Satıı Yeri 

Keresteciler, Hilal Ke
reste ticaretanesi 

Giizel Gözler Müsabak 

1 No. -6 

ECZACIB 

Kuvvet Şur 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez d 
Şifa Ecza 

................... 
i DOKTOR 
i Salih So 
ı Cild, Saç ve zührevi 

----------- ı !ıklar müt~ba11 
Dr. Deml•r Alı• ı ikinci Beyler sokak 

ı Her gün öğleden 
KAMÇIO\.:iLU ı Telefon: 3 .................. 

CikTenas~l hastalı.k~a- Pecin ve 
rı elektrık teda vısı ~ '1" k • 

lzmir - Birinci beyler So. ~ a Si 
No. : SS Telefon : 3479 En şık, ve en ucu• 

--- • - lerinizi Kavaflar ç• 

Dr. Fahri Işık % ~ (35) No da . 
b:mir Memleket Hastanesi ~..., t T E R Z J 

Rontken Mütcna sı 1 ,, Kazım 
RONTKEN VE 

Elktrik teda,·isi yapılır Şangüdeı 
ikinci Beyler So. No. 29 yapbrınız. 

l ~LEFON: 2542 Birinci Sınıf Muta 

S 1CA1 
Sicak havanın size hararet vermesi, 
lcyen "Toxin" lecin vi.ıcutta aruna: 
tehlikeli '' Toxin" leri ENO "ME, 

< icerek def ediniz. EN O leziz ve kl 
.nı: E .. 1 0 kanınızı tem.izler, vücuddaki 

.. #1 ~li....:.ı!..ı.uhararetin ve kabi1in önüne geçeı 
sıhlıatınızı ve kuvvetinizi iade eder. 

BU MARKA YA DiKKAT El 
ARLA ARAYINlı 



( flalkı• Saıl J 

Çinlilerin parlak zaleri 

10 AÖUSTOS 

Neler göreceğiz 
11 yaşında Mustafa kız yüzün
den 12 yaşında çocui"u vurdu 

Istanbul, 10 (Huıuıi) - Mustafa hiddetlenerek: 
Dün Kumkapıda, Mustafa - Sana ne oluyor, kar• 

------------...... 00 ...... ___________ _ 
•• adında 11 yaşında bir çocuk deşin mi bu senin .• 

Son Çarpışmada 4000 Ja !I on Oldü sokaktan geçen 10 yaşında Cevabını vermiı. k••i• 
Paris 9 (Radvo) - Çinden gelen haberlere göre Kiokyangın cenubunda vaziyet tebed- bir kızcağızı, lif atarak, ta- büyümüştür. Neticede Mus· 

düls6zdür. Japonların Çin müdafaa hattına karşı teşebbföıleri aldm kalmıştır. Yengçe neb- kkdarak takik etmeğe baş· tafa biçağını çektiği gibi Ar· 
rinin şimalinde Yunguney ıehrindeki Japon kuv\'etleri muhasara edilmiştir. Bu şehrin Çin- lamııtır. Bunu gören 12 ya· tine saplamış ve Artini ko· 
liler tarafından zaptı çok yakındır. şındaki Artin Güneşoğlu İs· lundan yaralamıştır. 

Japonlardan 4000 kişi telef olmuştur. Suşong ve Saykong mıntakalarnıda büyük faaliyet minde bir başka çocuk kı· Artin haıtaneye kaldırd· 
vardır. Çinliler Human ve Şaoıi vilayetlerinde mühim muvaffakıyetler kazanmışlar, Yuşi, zın takip edildiğine içerle· mış, kı~ yüzOnden Artini 
Şikyen, Yung - Şu ve Şaçeng gibi bir çok şehirleri zapetmiştir. . miş ve mani olmak istemiş· yaralıyan Mustafa da yaka· 

Hatay meclisinde 22 Türk meb'us bulunacak ~ . • • .!•_nm_ı,_tı_r. ___ _ 

. İs~a?b.ul, 9 .<Hususi) - Müntehibis ani seçimine göre, He taydaki Türklerin, mecliste Belediye otobüsleri Tepecig"' e 
yırmı ıkı mebus bulunduracakları anlaşılmaktad1r. 

Arablar gaz borularını tahr· b ettiler işlemeğe başladı 
ve yedi. Bugünden itibaren beledi- karacaktır. Kudüs, 9 (Radyo) - Araplar, askerlerle dolu bir otobüse bir bomba atmışlar 

kişi yaralamışlardır. 
Arap çeteleri Mavcıayı Ş"ria bududlarındaki gaz borularını tahrip etmişlerdir. 

Hükıimet kuvvetleri 
-----------.. 00••-----------

Akdeniz cephesinde bir baskın yaptılar ve 
bazı mevzileri istirdat ettiler 

Paris 9 (Radyo) - Barselondan bildirildiğine göre Akdeniz cephesinde hükumetçiler 
hasmı mütemadiyen hırpalamaktadırlar. Bir baskın ileri bazı mevkileri istirdat etmelerine 
imkan veımiıtir. 

Siera de Eıpedada ltaJyan kuvvetlerinin hücumları kırılmış, hükümetçiJer çok arızalı bir 
sahada 1554 ve 1555 rakamlı tepeleri zaptetmişlerdir. Asiler Kardiyel mıntakaunda, Şibe· 
ria dört kilometre şimaJiade mukabeleye teşebbüs etmişlerse de bir şey yapamamışlardır .• 
Mora de Rivyerosta olduğu gibi burada da yeni bir mukavemet merkezi kurulmuştur. 

--------------------~oo~..00--------------------

Lord Halen 
Görin~le 
Konuştu 
Berlin, ( Radyo ) - Lord 

Halen; bugün mareşal Gö· 
rinkle uzun müddet konuş
tuktan ıonra, Naniler rüesa· 
sını kabul etmiştir. 

Lord Halen, Londraya git· 
meden evvel Prusyaya gide· 
cek Ye Hitler tarafından ka • 
bul olunacaktır. 

Türk Yunan 
ticaret mu

ahedesi 

Yu~oslavya 
Harb Filosu 

Belgrad, 9 (Radyo) - Yu· 
goslavya hükumeti Adria 
destegiblarına bir kaç harb 
gemisi siparit etmeğe kakar 
verdiğinden destegahları bir 
çok yeni amele kaydı baş

lamııtar. 

Toprak 
sülleri 

mah
ofisi 

• • 
nızamnamesı 

1 Doğu Kültür 
Kongresi 
Açıldı 

Trabzon, 9 (A.A) - Do
ğu kültür kongresi dün şeh· 
rimizde umumi müfettiş ve-
kili Nazmi Ataker tarafın· 
dan açıldı. Valimiz Refik 
Koraltan bu vesile ile söy
lediği bir nutukla kültürel 
kalkınma hareket ve icap· 
larını tebarüz ettirmiştir. 

Kültür mü,aviri Reşid Ta
rakçıoğlu kongreye riyaset 
etmektedir. 

Ekonomi bakanlığı, teşkil e· T • 
olunan toprak mahsülleri ofi· ır ayın 
si hakkındaki kanunun tat- Anamur hükumet doktoru 
bik şeklini gösterir bir ni- B. Zekii Cengiz Bayındır 

Atina 10 (Radyo)-Türki· zamname projesi ha;ırlamak- Belediye doktorluğuna tayin 
ye· Yunan ticaret muahede- tadır. Pıojenin hazırlığı en edilmiştir. . ·"'"""" ~ 
sinin müzakereleri eylül ayın· kısa bu zamanda bitirilecek mek üzere Başbakanlığa ve· 
da At nada yapılacaktır. ve yüksek tasdike arzedil- rilecektir. 

·•••••••••••• .......... a .............. ilff•••• ..................................... . 
İster Gül İster Ağla 

- Baştarafı 1 inci Sahıfede -
rum ki çok beğeneceksiniz. 
deyim. 

Hatta Franıizca ve lngilizceye de tercüme ettirmek niyetin· 

Kitabın birkaç sayfasını tetkik eden zat şu cevabı veriyor : 
- Bu çok değerli olduğunn söylediğiniz eseri Fransızca ve logilizceden önce ITürkçeye 

tercüme ettirseniz de iatifade etsek ! 
Sen de ey okuyucum böyle yüksekten atan ve kendini meteden atup tutmalarina : 

iSTER GULISTER AGLA 

yenin otobüsleri Tepecik Basmahane • Kemer yolu 
hattına işlemeğe başlamış tamamen tamir edilmiş, par· 
ve bu hattaki otobüsler Gü· ke döşenmiştir. Bu yoldan 
zelyalı hattına verilmiştir. araba ve kamyonların işle· 
Yakında belediye heyeti mesi, yolun muhafazası nok· 

fenniyesi şahıslara ait oto· tasından yasak edilmiştir. 
büsleri kontrol edecek ve Bu nakil vaSltaları, Kabra-
işe yaramıyanları çürüğe çı- manlar yo'undan işliyecektir. 

oooooooooooooooooooaooooaooooooooooaoooooooooooooooo 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

11 lstanbulun birkaç yerinde çocuklarımızın temiz hava 
almalarını ve toplu olarak bir arada oynamalarını ve eğlen· 
celerini teminen meydana getirdiğimiz çocuk bahçelerini 
çoğaltmalıyız ve buralara çocuklarımızın parasız olarak gir· 
melerini kabul etmeliyiz." 

Biz de fuar komitesinden yalvarıyoruz: 
Kültürparkta da çocuklar için bir köıe ayrılsın ve buraya 

muallimlerile birlikte gelen çocuklar parasız lkabul edilsin. 
Bu dileğimizin neşrini rica ediyoruz.,, 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 

Fındık Fiatleri 
Yükseliyor 

Son günlerde fındık piya· 
sası bayii yükselmiştir. Ün· 
yenin iç tombul fındıkların· 

dan 938 mahsulü 5040 kilo 
teslimi şartiyle kilosu 82 ku · 
ruştan satılmıştır. 

Alakad!rlar bu şene fın· 
dık fiatlerinin daha ziyade 
yükseleceğini söylemekte
dirler. 

Düzeltme 
Bostar lı gazinosu ha

disesi dolayisile 
Karşıyakada Bostanlıda 

Ayyıldız sahil g-azinosu sahibi 
bay lsmail Öztufan idareha
nemize gelerek dünkü lzmir 
gazetelerinde fuhşa teşvik 
hadisesinin kendi gazinosun · 
da ceryan etmeyip Bostan
lıda diğer gazinoda ceryan 
ettiğini ve bunun düzeltil
mesini rica etmiştir. Biz de 
keyfiyeti bu suretle tashih 
etmeği bir ödev bildik. 

Vaziyet 
Kötüleşiyor 

- Baştarafı 1 incide -

Londra (Radyo) - Uzak 
şarktan gelen haberlere gö· 
re Sovyet bombardıman tay· 
yareleri Çanknfeng Japan 
mevzilerine ve huduttaki bir 
çok Kore köylerine faulasız 
hücum etmektedirler. 

Rus piyade tümenleri de 
tankların himayesi altında 
olarak Japon mevzilerioe b!r 
çok hücumlar yapıyorlarsa 
da To:ı.y.ıdao gelen tebliğ
lere bakılırsa bütnn bu hü
cumlar püskürtülmüştür. bir 
Japon tebhğiode Sovyet kı· 
lalarının zayiah ıu suretle 
gösteriliyor : 

1500 ölü, 6 tayyare düşü· 
rülmüş, 100 tank kaybolmuı 
veya safi harp harici kal-
mıştır. V .niyet vahım olup 
tehlikeli hadiseler ihtimal 
harici değildir. 

Bazı Fransız gazeteleri 

--------------------------00 ...... 00---------------------------- Japonların daha çok telefat 
verdikleri ve lngiliz gazete
leri de uzak şı rktaki ah va· 
lin gün geçtikce vehamet 
deyda ettiğini yazıyorlar. 

Harb kokusu tekrar başladı 
--------------------~----------.... · .. ~------~~---------~----

Çekoslovakya altı korayı silah altına çaiırdı, Çek hududları 
yeniden tahkim edildi. Yeni bir hareketten korkuluyor 

Budapeşte 10 (Radyo) - man matbuatı, Çekoslovak· t d t !iner Tag·ilit gazetesi Çe-
ş. d' p w d 1 b' h . ye uyan ırmış ır. ' 
ım 1 rag an ge en ır a· yaya şıddetli hücumlara baş· Al t 1 . bu hi· koslovakyanın, ihtiyatlara kıs-

be e .. ç k ı •- hü 1 t man gaze e erı, r gore e os ova"ya · amış ır. . ~ . men silah altına davet etti-
k • t' it f k k · ·ı~h D" A 1 A d dıseye hususı ehemmıyet ume ı a ı ır a as erı sı a un, vusturya ı y en . 1 h" 1 .d ğini yazmaktadır. 

1 1 • • d b. • • • Süd Al vermış er ve ucum arını ıı • 
a tana a mııtar. Hududlara ısının e ırııunın, et • d 1 d' . 1 d. Bu haber, Alman resmi 

1.1 t ıt t.-ııU. .ı .... d b' . ld et en ırmış er ır. daİİİİı il m'11irfeN ....,. lllP.l..a.vL!!. lr.J(!!l,9_Ö J!.r.:_ :_ G...IQ.J..u.,.\ _ R.. mehıfilinde derin akisler -- -- . ----

........ llmll .. ••• ... 

Çarı yakan 
öldü 

Moskova 9 (Radyo)- Çar 
ve ailesini öldüren Yakop 
Yurefski bugün ölmüşttır. 

Yakop Yurefski Çarla aile 
sini öld6rdükten sonra ce· 
sedler·ai aıit ıulforikle yak· ..... _ 


