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SIRRf SANLI 
Serıelik 7,S Lira 
5 Aylık 4 ,, 
SAYISI (100) PARA 

IVAZiYET 
lf gördüiü J R va 

hüc 
.. (Raduo) gazeteıine gö· lizımdır. Mosko•adaki ka•· 

vetlerin uir edilmealal• 
harbin neticelerine teairl 
büyük olabilir. Timoçeako
nun 350 - 400 kilometre clo
ğuya çekileıck yeni Wr 
müdafaa hatta tesis etmesi 
icap eder. 

ı 

~llnlar geçti! ;_,tra ın 
""---o__ 1 'Po 

'e11~Y•da teşekkül eden Vmıingtoo (A.A) - Ame 
.' kabine erkaıunnı rika b briye nen.re li Kiy2 

--::::--

eı h•ll • - - - d b t 1 d erı goz onun e ma tor pilosur.ıua a uı muı 
,.,'1tııhırıa "jepooya, Al- etrafıuda aıeğıddd tebhği ..... s 
etti"" ovyet Ruıyada neşretmıştir: 
'td ıı IDQv,affaluyct ve "Kiyama Amcrik D sulE · 
~e~ e-.. İ~tifade etmek rında devriye gezer!!en tor-
~.. ltlıd1t?,, Sualice ce.. piileoerek b tıulmıştır. Key-
' 0~tlt Disbetea daha fiyeti bildiren tefgr f dü .ı 
" •c•lttar. sab b hükumet merke2in • , ıe11• a,,61 Jıpon kabineıin- gelmiştir. Ru.ıvelt v ziyeti 

.1 '~, k .ı\ıya Birliğini,, ni dün sab b H•ydp rkt Al· 
r' it 'f alnıı Aıyahlarıa bay Kuoksun telefonu ile 

y m 
ed se 
---o--

Amerika· derhal har
bo girecektir 

---o---
Voşiogton (a.a) Dü top· 

lanan askeri, b hri ve dip· 
lo::oatik komisyon Jıponya 
hadiselcni resmi ıözcünüı• 
ağzı ile şöyle tefsir etmek· 
tedirler: 

'd... PreDıibini mü- öğrenmiştir. 
~- •e bu maluadla Batırılan torpido 1630 ton· 

"' "'•n bazı general, Juk S pusluk topJ rla oıüceh-

" Japonyadaıld vaziyette 
müfrıtlerin ralebeıi göıül
mektedir. 

., 'f t'- 1 radcılarıa bulua- hu idi hııa ıı g çen sene 
s;.:••iyor ki: bitmişti. 

it ~'•111 tehditlerine --C---
'-• beıimetleriaden M b 

~~llıek iıtiyea asker us n mz 
\~ 'tı J•ponların gBa ) • •ıd• 

.. • 
'1.~ •dedi artmakta ve e 1 seçı 1 
~ .: lnı gaye peıinde ,.,... ..., • " ""' 
~' eJıo doJ•ı•n ri· 

~' tt1tqf mH1 hararet~ 
~~ted' ır. 

I;; ~blerikad•n "Ja · 
~~ )et Ruıyaya bü- ~ 
,~,~~ Birleşik Ameri
~ '.tleri bir saat son

t•rtııiı olıcıkhr.,, 
~ ~- )iiluelea tehdit 
~ '::•ra•n Japon ibti 
'\d 'tanını ne dere-
t'-~6 •oiuteb lecektir? 
fıJi) •aziyct kar.şı 
~~ 'l ile neticelen-

'-~t:~tatoıalara kulak 
~ll •zatmış oJduğu

~l-1~ "-t11erıkaa teb-
d,,. lcurq bir tehdit 

- bıa •rtı ettikçe J•· 
~ ''•eat6111tn kabine ile 
lı~, ~ llail olmak için 

l )ı .. 1 1 q,,. ~oze a ma uı 
· •cıtade addedil-... Bay Dr. Behçet Uz 

Ankara (a. ) - açık olan 
ağrı mebo .. luğuna emekli 
korge:neral Kemal Doğ n, 
Birecik mebusluğuna Kabil 
büyük elçi i Memduh Şev
ket Esend ğ Denizli mebus
Juğana lzmir Belediye Reiai 
Dr. Behçet Uz, M nis me
busluğun korgeoer 1 Ali 

Riza Artuak 1 ve M rdfo 
mebusluğuna d eski Burdur 
mebusu Halit On~>rau genci 
başkanlık divaoınc parti 
namzedi olarak seçilmişler-
dir. 

- -o--
8. Stalın 
kovada 

os 
aldı 

j .., ponya Siberyayı hücum 
ettıii taktirde bizim müda
hılemiz muhakkaktır. ---
Ruzvelt 

diyor 
---o--

ne 

Vaşington (a.o) - Kiy -
ma torpidosunun batırılması 

• 
vtrcfında Ruz.v it gezeteci-
lere demiştir ki: 

"Hadise Amerik1o 11 sulHıo· 
da cereyon etmiılir. Bu bapta 
donanmaya verilen eski emir· 

Jcre mütec viz kors o gemi· 
ııioin batırı!m sı busu•und11 
sarah t t vermiştir. 

Ruzvelt gazetecil rin bü
tün uğreşmalanna r ğmen 
fazla bir şey ıöylemek iste
memiştir. 

---o---
E ki Iran Şahı 

--o---
Londra (a.a) - Vaziyeti 

h zıra dolayııiyle cıki Iran 
şıhının tam bir ıerbcati ile 
hareket etmesi muvafık gö .. 
ıülmemiştir. Mumaileyhin Mo-

r is e.d sıada ik mete mec
bur edildiği ve kendisine 

lazım geldiği ~ekilde mun
mele yapılması huıuxund 
m0zkir da v liliğine emir 
verildiği bildirm ktedk 

Şehın ik meti için bu ad11yı 
seçmiş olm sı sıbh tını dü-

şünmesinden Heri gelmekte
dir. Bu adanın iklimi fevkı.l
ade iyidir. ---

Çin ve J pon
yadak .. 

Amerikan vapurları 

Vaşington (A.A) - - Ame· 
rika hükumeti Çin v r Jeporı 
sulanoda bulunan val?urların 
derhal aa 

re: Almanların 
Moıkovanın tamcmen doiu· 
sun düşerek şehrin batı
ıınd da h rbe devam f!t
mek, Ru 1 rı Kiyefte olduğu 
gibi çenberin içine almak 
istedikleri anlaşılmıştır. Ma
reşal Timoçenkoaun bu vazi
yette müdıfuya devam et-
mesi batalı bir hareket 
olarak tavıif olunabilir, 
Moskovanın terki büyük bir 
k yıp olacaktır. Sovyet or
dusunun da baau müdafaa 
fedakirlığını göze aldırması 

Odesanın ıukutile Odua 
önünde serbest kalaa Ramea 
ve Alman kuvvetleriai• Ruı· 
tof cephesine ae•kedilmeıi 
ihtimali vardır. Baralarcla 
harbin dıha çok kızıımaıı 
da beklenebilir. 

- Deoamı 4 üncô •alıiletl. 

Maltaya, Napo. Jaoon - Ameri
liye ve~Bingazi- kan konuşma. 
ye hücumlar ları kesil~~cli 

Roma (•.•) - ltalyan u- Tokyo (a.a) - Ofı •Ja•aa 
mumi karargihınıa tebliği: bildiriyor: 

Alman bava kuvvetleri Prens Konoye bilkümetl 
dün gece Malta adasında tarafından Amerika lı&k6-
L•valet deniz üssünü bobar· meti ile b.ılamıı ola11 mlu• 
dıman etmişlerdir. kereler yaba1tcı baaınıa tab· 
Düşman b va kuvvetleri minleri hilafına deYam etmek· 

NapoJiye hücum ederek bir te olduğu öğrenifmiıtir. 
miktar bomba atmıılardır. ----

liir kaç eve i11betler ol
muıtur. Ahaliden 12 kişi öl
müş ve 37 kiti yaralanmııtır. 
Y aagıolar çıkmışH da der
hal ıöndürülmüştllr. 

logiliz tayyareleri Biog zi · 
yi bombadımaa etmişler ve 
evlerde hasara sebebiyet ver
mişlerdir. 

Şarki Afriktıda 
Doğu Afrikada keşif uçu

şu y•pan bir tayyaremiz Gon· 
darın şimal bölgesinde düı
manın bir kamyın kolunu 
mitralyöz .teşioe tutmuştur. 
Bir kaç kamyon ateş almış· 
tır. 

Tayzaremiı, karşı koyın 
toplarından bir ka{ i1abet 
almışsa da ÜHÜne döamüı-
tür. I 

Londra (a.a) - logıliz ha· 
va nezaretinin tebliğı: 

Bomba tayyarelerimiz Du
isbuı gta ve baıka yerlerde 

keri hedefleri bombalamış· 
.) tdır. 

Dünkerek, Uıtaııd ve Ka
le dokları bombalanmıştır. 
Norveç ıçıkle11nda düşma
nın vapur) nn büçum edil
miştir. iki sahil tayyaremiz 
dönmemiştir. 

f ' ·-==-
1 

Türk-Alman 
Ticareti 
Başladı 

latanbul - Türk - Al••• 
ticar~t anlaşmaıının meriyet 
mevkiiae girmesi üıeriae pi· 
yasada faaliyet artmııtır. 

Milli bankalar Almanya ile 
it yapacak tacirlere akreditif 
vermek için emir almııludır. 

Piyasada, mübadelenin mi· 
tev zio ve muntazam• olaca
cakı kanaati vardır. HeHp• 

Iar devredilmiyecek, her pu
ti sonunda taaviye eluaakbr. ----
Mısırda ithalat 
resmi artırıldı 

Kahire (a.a)-M11uda bl
tüa itbalit maddeleriaia 
gümrük reımi ylıde elli 
nisbetinde artırılmııhr. Ta .. 
tün, petrol \'e petrol mit· 
t klarile kıymeti üıeriadea 

resim alınan maddeler mlı· 
teınadır. 

Şu adam neden sattığı eşyayı ortadan lıaltlırıp 
gitti? . _J 

- Cünkü ihtikar laakkrnJa hülıiımetin alJıiı yenı t.a-
birlar 

0

onun fimdilik yalnız ku/a-ını ekm · 
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YAPRAKLAR 
Neden .Dökülür? 

~:an: Nadıre Seymeneila -

\1 Genç kızın ~!~t .!~~ı~~~!İedi- Dü~!amg::;:!kanıa 
f.11 fİr&rl kcek fasulyeye fıat tayin Alaybey ocejı yılhk ko .gresi 

iJGece ae a-üzel yarabbi. etmikı~~r. Bu karar tatbil;: yapılın ıotır. Ocak heyeti bu 
&ta ııı.kh etekleri ağı ç fmev l unl e . sı:eçtikten •oora yıl içi o de yüılcrce öksüzü 

uu ye erımız Hgari 30 ku- ii t t · •-2~araaın araaına ııkışmıı ruştan ihrar edilecektı'r, 8 ... s nae e tırmen. ve yüzlerce 
~· r .. fakiri giydirmek ve milli ve 

· 30 knruıun 5 kuruıa fon 
Hafif rüıgir kekik kokn- hesabı olarak ayrılacaktır. ilmi müeaseselere yardımda 

l'lnı etrafa püskürtüyor. 30 kuruştan fazlaya aatı- bulunmak suretiyle yaptık-
anç kız bütün cesaret ve lacak fasulyelerin yüzde 75 i ları bizmctlerindea dolayı 
fuk kanlılığını toplayarak foaa ve yüzde 25 i de tüc- ı alkıılaamışiardır. 
acarenin önünde·oturduğu carlara bırakılacaktır. Bütün Ocak idare heyetine yine 
çlk tuvalet sandalyesin- fasulye nevileri bu kadcra Halil Ze i Osmı, Nihat Pala, 

1-a kalkıyor ... Elbiu dola- dahildir. j Me~met Ali Tutak, Feyzi ve 
~tı açıyor, karyolallnın al- Yalnız b11rbucya fasulyası !l.!şmet Zeybek intihap edil-

dan valizini çekiyor ve tayin edilen miktardan 3 kıı· mişlerdir. 
\11 e11a11nı tıkarca1ına ko- rnş noksanına satılac~ktır. --ma--
.,or. Sonra vücudunu HHD -•-- Y ekdi2'erioe 

Hakaret 
lı ve korkulu bir üıperme 
uraıhyor. Iıtemcden ya· 

J'tl•a giriyor ve nişanhıun 
l•ly_or: 

IZavalb Semlb diyor, şimdi 
ız. ona acıyor. Uiraya-

ı aakiitu hayali, içi aız
rak tasavvur ediyor. 

-ah gözlerinin yaşla geaiı 
·ı uaın elem çizrileri ile 
''1fbğını gör&r gibi oluyor. 
liuarnulaa vaz geçmek, va
htai botaltmak, bu delice 

elretini unutmak iıtiyor. 
Irat bn biı başından re-

' geçen (hafif bir rüıgir 
fiti igeçiyor sanki. Gece 

t biri vuruyor. Şakakları 
~•er çekiçle döviiltıyor 
Slıaki. ~aşı ateı gibi yanıyor 
il. 

* ...... 
abab aaat beş Nevin kor-,.ç bir rllyadan uyanır 

l>İ yatağından fırlıyor, 

,ele giyiniyor, valizini eline 
11or. Oda kapıaının kili · 
ıi dönd6rüyor etrafı din-

~'· 
Herkes uyuyor ıimdi. Man-

fr aya'!Ekaplarının ucuna 
~Hrak evin kapıııaa kadar 
~lyoı, aessiı alt dudağını 

l eriain araaında aıkarak 
pının demir aürgüıüaü 

idor. Bir hıraız gibi ev-
uuklaşıyor. 

Göztepe tramvay cadde
• iniyor ve raıtladığı ilk 
ıtmobile atlıyor. 20 dakika 
ara Baımahane istasyonu· 
D önünde aarsılarak duru-

Tarık yaram aaattınberi 

rada sağa sola bakıyor. 
aaıra ellerini göğsünde 

prazhyarak soalond ge· 
ıiyor. iki dakika geçi)or. 
Genç subay Nevinin ~el 
ii•i görünce sevinçle ba· 
'IJOr: 
'- Gelmiyccekıio diye öyle 
rktum ki Nevin. 

(Ar1tH1 var) 

Hırsızlık 
Keçecile; Fenipaşa bulva

rında lbrahim oğlu Ahmet 
ve Antalyah Ali: Ibrabim 
oğla Ali, Cemal oğlu lsmail 
ve Nuh oğlu Abmedin depo• 
larına girerek Alinin depo 
dahilindeki kaıayı varyozla 
açmak istemiıleraede muvaf
fak olamadıkları keza ism•
ilin dtpoıunda bulunan ka
pıyı da zorlamıılusa da bu
nuda açamadiklarından yaıa 
batında bulunan Ahmedin 
depoıuadakı kasayı anabtu· 
la açarak içindo bulunan 250 
lira parayı çalarak kaçtıkla
rı ıikiyet edilmiş ve y• pılan 
takip sonunda Ahmet aleti 
cürüm olan kasa anahtarla
rile yakalanmiıtır. Bilahare 
Alımet bıı psranın cebinde 
bulunduğunu söylemiıtir. 

§ Karantina bilil sokağın
da All oğlu 12 yaşında Ab
met: Mehuet oğlu Jb rabimin 
bahçe dıvarıodaa atlamak 
suretile içeri girerek bir ba 
kır tencere bi r çeketi çal· 
dığından y kalanarak tıhki
klllfa başlanmıştır. 

§ Keçeciler; ~ilimciler 
çarşmnda ibrahim oğlu Mu· 
dinli Mehmet Bıaghya ait 
dükkanın sma kihdioi bır
ıızhk malu dile kırarken 
yakalanmış ve tabhikata bış-
Janmııtır. 

Yangına 
sebebiyet 
Çorakkapı pi lı ç eokaa-ında 

Behlül oğlu N uh ve Feyzi 
oğlu Nub içtıkleri sigarayı 

pecçereye r.tmak auretile 
tahtalaun tuluşu: asilc yangın 

zuhur etmi ş ise d e d erhal 
söndür ülmüş ve suçlular bak
kındm kanuni muamele ya
pılmıştır. 

Kemer Lale sokağında 
Ahmet kırı 45 yaşında ge
nelev aahibi Hasna ile Ab· 
met kızı 24 yaşında sermaye 
Haına araııada geç•msizlik 
yüzünden çıkan kavgada 
yekdiğeriae hakaret ettik
lerinden yakalanmıı ve hak
larında tutulan zabıt vara
kaıiyle birlikte e.dliyeye tea· 
lim edilmitbr. 

----. 
AZA EN 

NMAK •• 
lk i çeşrııclı kte Halil Rifat 

paşs caddesıude Ali kızt 

105 yaşıuda Ayşe adındaki 

ka'1uı yakmış o ıduğu man• 
galda yemek pışirken etek
le ri tuımak ıurc-: tıyle yan· 
moğ başladığı sırada fer
y dı üzerine yetışeu komşu · 

lan hrafındau söndürülmüş 
ve detbıl bastaueye k ldı-

rı1mıştır. 
Yapıl n tahkikatta hidise 

bir ~azadan ibaret olduğu 

aclaştl caışt ır 

fzmir Sıcıl Tıcııret memur

luğundan: 

(Semıha A legri Kadranel) 
tica ret unvaoiyle Izmirde 
An fut lnr caddeninde 884-
DCÜ ok t 2 ı:ıum rah ma-

ğ % da kundura malzeme.si, 
deri, k öııel v t icaret d bi
liye · hm vr. s timiyle işt igal 
eden S ib Al g ri Kadra
lın işbu tıc re t unvanı tic -
ret unvanı t icare t kanunu 
hü ümlcri c göre sicilin 4050 
rıum rasın kayt ve t escil 
edildiği iliin olunur. 

lımir skili t ıc ret memur
luğu t esmi mübrü ve1 

F. Teıııik imzası 

(4397) 

; ELHAMRA MATINEl..t.RDEN • 
: BUGÜN ITlB;ı~REN i 
: Mevsiwin en ş n ... Zarif... Yeniliklerle süsleomit aşk fılmi% 

i EÖLENCE ~K D l'nı i 
: Tyrone Povver-Lidna D.ıroell gibi herkeıi1.1 t . kdir : 
ı ettiği büyük artistler tarafıı:dan y ratılıaııştır : 
: Ayrıca: Renkli Miki ve Memleket Jurn ıı li : 

ıseaaalar: 3·5 7-9da iLK MA"tlNEDE UCUZ FİAT ı 

Ömürleri senelerce ve 
a11rlarca ıüren aiaçlardaa 
bir kıt•ıı ıonbahar bıtlan· 
gıcından kış başlangıcıqa ka
dar devam eden iki buçuk, 
üç •y !ık bir zaman içinde 
yapraklarını dökf'fler. 

Yaprak dökümü ağaçların 
iıtir•hat d evresine girdiiini 
gösterir. 

Bu devre ilkbahara, yani 
nebatlarda hayati tezahür· 
leria başlangıcı olan çiçek· 
Jeume v yeni ~ yapraklanma 

günlerine kadar devam eder. 
Yapra\darını kışın dökmiyen 
eğA~•r da çoktu~. 

t a at bu ciaıler yıprak
larıaı hiç dökmez değiller
dir. Bunlu toplu olarak ve 
çırılçıplak kalacak suretle 
dökecekleriae teker teker 
dikerler ve her dökilea 
yaprak yeıiae derhal bir 
yeniıi çıkar. Bu dökiililti• 
zamanı da ilkbahar ve yaz 
bışlaogıcıdır. Çamlar aıaıfı· 
DUi aiaçlarl gibi. 

Y aloız çamlar aınıfı ai•ç· 
Jarı ara'9nda müateına ola· 
rak Mefez 1ti&c1 Yenkobi· 
loba •i•cı, kı,ın d!ier yıp
rak döken ağaçlar gibi bti· 
tün yapraklaruu dökerler. 
Yiiprek dö~ümünllD iç ıe· 
bebi vardır : 

d iri. çiosın yaıama muhi
tine göre uyaallatmuı. ikin· 
cisi f ..,zıa •u emen k6ld•!rin 
ağaca hücumu ile yaprak· 
lann tabıi bir ıilkmeye uğ· 

ramaıı, üçüncüıü de •i•ç 
larao sük Ü ıet ve istirahat 
d~vraaıoe gi, mt>sidir. Bu fiç 
sebf' p, oeb.tlarıa fizyolojik 
büı yesi üzc;. rİbde o kadar 
kuvvetli olarak m6t!ssirdir 
ki yapr klar keqdi kendile· 
rine saplarının ucundan ko· 
puak ağeçla irtibabaı azal· 
tır veya kendi kendine dü· 
şer, yahut riiıglrlarla kopup 
dö ll ülurler 

Her dökülen yaprak mut
laka kurumuf •olmaz. Fenni 
t~dbirterle ağaçlarda iıtira

hat ve sükünet devresi kı· 
saltılabilir ve hdti uzatıla
bilir. 

Yaai er en yaprak dök· 
mesi v ya yeni ve taze yap· 
rak ve ç içek açmHı temin 
olun bilir. 

Bu bahsi de ikinci bir ya
zı ile izah edectoğiz. 

YÜZDEKİ BOYAYI NASIL 
ÇIKARMALı? 

Yüıüoüzüo makiyajını çı· 

kartmak içia gf!ce yatma&· 
dan evvel şu kremle yüzün& 
zii t1ımiıley!niz. 

42 gram beyız vazeliu, 3 
gram parafin. ] 2 gram la-

fnşaallah ~ 
hakikat günel' 

doğar 
--o--

Kaugöı - Bug&a b•• ~ 
senden bir ıey ~orar•~~ 

Seyirci - Seni cı• lıP" 
.Şiyle dinliyorum. 11• Karagöz - Srn beDİ ·w1 
ğil, aenin ıöyliyeceklf 
b&tüa memurlar caa ~· ( 
niilden dinlemeie hısırdl 
lar. f 

Seyirci - Soracai .. f' 
bu kadar milbim mi? ._w 

Kararaı - B•adı• dl" 

müllim bir ıey olama•· 

Seyirci - Beni de -~ 
ka ıoktua, aoracıtıaı ... ,, 
ben de meraktaa kart•ll il' 
Karag&ı - Bam, •il~ 

ğil bltia memarlar ~ 
ıoruyorlar: Gaıetef9r -
lauriyet ba1ramı ı•r•ff' ,I; 
a1 çıkmadaa ev••I ,.ıı 
ayın ma•ı•••• verileC 

yazdılar Ba dotra •;t' 
- Ateı olaa 1erd• 

çıkar derler. Madem isi 
tiirıey yaıılmııtır, i•~I 
bu haber tabakkak e6' 
berkea te seviair. ~ 

Karag6z - Bu ha.,.ı 1!4. 
manıadan İDtaallah bir~~ 
değil, bir hakikat ~ 
doiar da, bilha11a aı f 
memurlar, aeviaç içi•cl' 

zerler.. / 

Çarşaf çald"' 
Halil ofrla Sabri ~ 

bir adam, memleket 1~ 
anine bir hutayı ~~f 
etmek makaadiyl• •· ~ 
sırada orada bulao•~_,, 
yargaıı çarıafını çt 1, ti tetebbiiı ettiii iddtetlf 
tulmuıtur. 

ismet Paşa ıuııi~ 
Çankaya '* ~ 
Bahçesiod~ ~ 
K•nuni Fethi id•''~,ff* 

Cünbüı Ali, Keuı••1 ,t;,t_ , 
ve kıymetli baoeDde e (,., ' 
den Bayan Sabıb•t, ~~ıt 
de ve Hilıniyedc• JD~~;j,11' I~ 
aaz ve okuyucu ••• • .,.t \ 
bu nezih ve temiz j\ıl• "" ~ 
çeaiode icrayı abellle 191' 
lamıtlardır. .,_., ıt 

Kahv~, ç•y o• k ı~""" 
rad• otuzbet kuraıt11'· ifıt 
lllllllllllllRUllllllOlllUllllll . .... • I tı 11. 

Cut ve Zuhrevı n 
ııolıa, 18 g am mai mukat
tar, 5 santigram vanilin. 
Krem haline gelirıceye ka
dar damla damla alkol ilive i 
etmelidir. J 

M6teha11111
0 

ooKTOP ~J 

Salih Soo-; 
lkiaci Be1ler So· ı-1•· 



• f ve ınşa 
'aliy tleri 

üçlü Pa t F 
Arasında seıamıaşma h 

A" 

agı 

ası 

diyor 
\,...._-o--t, 
~i .' -.. zelzele mıntaka· 

~),~IOJ~r ve it şa faalıye
d' bır hızla devam et

li ~- Bu faaliydia ma
' '~~hıda Nafia vehi
•ldı21aı IDaliim ta na· 
ıtıı 1 

, e e mabtakasında 

tll~~e Y•pıfmakta olan 
• ltdır· 

t~'td' 2~0 kişilik dir 
1

b akıtın merkednde, 
1 

"~' d' E ille • ıye ve rbaada 
. ~i~• 0 1cut inşoı, Tokat 

•td•ki hükümet ko 
.... ı .. 
u~ 1 gdır ve kervan· 
, I 01ru1Janaın tamiri, 

---o---
Budapeıte (ı.ı) - Macar 

başvekili Bardofski Bulgar 
başvekili Fılof ':'şerefine bir 
ziy fet verilmiştir. Ziyafette 
•iyaai şahsiyetler ve mih•er 
dçileri hazır bulunmuşlardır. 
Bardofs i söylediği nutukta 
P~ris dikkatlana karşı D'\ÜŞ 
terek muk dder t Avrup ı 
aııHetıerindc dıline bir iş 
birHği fikri doğuıduğuDtı 
söylemiştir. 

Filof Bulgarist o ve Ma
cıuİ!ıt&1lın y ni cizamd& yer 
almDk k r rhırııuo tabii ol-
duğuuu aöylemiş, bütün bu 
devletlerin üçlü p kt mensu
bu ol rak birbirlerini elim· 
lamalarıcı memnuaiydle kur· 
şıladıgını il ve etmiştir. ,~~~et P•ı• ve Güzel

' •t1111n bahçe do-
•ıa t•tn· . G. ---o--t-.. .,., ıreaun ve Gu··m 

0 
•• k • • 

~ •e Göreıede birer Ş 11 
Q'ti'-t•ıı, merkez Nik- Avıup• hududunda yeni 

,
1 
P~ıa •e merkez müoakalit vaziyeti dolayısile 

~ ıa tııniri, Amasyeda ıümrük muamelitının bızı 
\,, ~•t•banesiyle bükü- müşkülata uğradığı malum 

~rıaau1 tamiri, Si- olduğu üzere şimdi bu nak-
1\o l fiyat kıımea karadan yapıl-

'· l 'llıisarda bir "'t J.f maktadır. N akliy · t müş-
' ~ dik, Zara, Koz- lsülit çıkaraCm•maaı için icap 
q~ tebri ve uı.,t. ed~n bıtzı tedbirler alırıdı. 

'll111 inıası, Kozla K 
: t•ınlri, Batradaki Om 

\ı,~••tının ve diı- ş•k A tJ • 
~i,··. tam.iri teker- 1 a ye erı 
~ Ankara - Türkiye krom 

er 
-- --

Başvekilik devlet dair lc
rinde fazla ağı~ hare Dm -

&llDID önüne gecmek maks -
diyle bütün devlıot te kilôtına 
yeni bir t mim yQpmışbr. 

Bu t mimde d ireleri 
fuJ kiğıt lıuucamalarının 
öcüne g çmek için 1 cak
ları tedbiıJeri ayn :rrı bil
dirmektedir. 

----o---

Dila mıntak tic. ret mü-
dürü Ekrem Edizhı reisli
ğinde tic ret müdürJüğüade 
y pıl n bir toplentad pamu 
m hsufünOn staııd riz syon 
ıçio tetkik t yapılmış ve tip 
tesbit oluomuşt .,. 

Topl ntıda Ticrret, Zır t.t 
va ikti ııt Vek .. letlerile Sü
mer Bank umum müdürlüğü 
mümassilleri buJunmuşlardır. 
Tesbit edilen tip, Nazilli 
basma fabrikası mOdürü iJe 
Ticue Vckiilti mümessili ta
raflanndsn N zilliy götürü
lecek .,. f brika labor tva
rıoda hblil dilerek bütün 
cvı fı tayin olunac•ktır. 

Böylece Türk pamuk at n· 
d"ardının muhttıif hususları 
tesbit edildikten sonra bun· ·~ ~ı11t•lrHı yenid~n mü.t hıilleıini temsilen An· 

'\ ~ r - b" 1 karaya gelen heyet işletmeye lı11r Türk pamuğu için esaa-
~ . eımı ına arın lüzumlu malzeme hıdarikin lar t. şkil edecek, her yıl için 11

1 't•fleri hazırlamış 

a a-

Londura, ( A.A ) - T ymi· 
tin ıkeri muharril:'İ yazıyor: 
Hemen bülüa kesimlerde 
Rus endüstri inin en geniş 
ve istibsalat itib riyle en 
zengin bölgelerini Alın nlu 
derinliğine vurmekt dırlar. 

Bu bölgeler Sovydler Biı
liğinin muhtaç olduğu h r p 
m lzemeııi in üçte ikisini ver -
mektebirJ r. Bu b 1 neticeler 
üzerinde büyük tesir y ps
c ktır. Ru y Ur llard , Ka·· 
ıcgi t~nda i s r.nyi bölgele
rine büyük bemmiyet ver 
miş ve bur da h Eırlıld r 
y pm mış ols ydı bugünkü 
v ziyeti ümitsiz ol ca b. 

Ru .. y nın devamlı g y

rctler yesinde bu bölgeler
de vücud getirdiği hın p 

nayiinin verecrği eticeler 
zam al ani şılecaktır. Sov
y t gezeteleri bu yeui böl
gelerde ·i istibı 1 mikt rmoıa 
günden güne fazlalaştırılma
oında isrıır ediyorJar. Bu ye
ni bölgelerin ihtiy ç halinde 
ne derece istifade babşola-

cağı batıdan getirilecek kı
t ların mikbarıo b ilıdır. 

Yeni Rusya ! nayi bölge-
1 ri Amerık n ve logiliz ya
rdımlarryle yeni bir müdafaa 
h ttı kurulmı.ıı için kuvvet
li ihtimallere meydan ver
mektir. 

"ta· deki müşkülat ve kıfayehiz mutebt.r olacaktır. 1 1 
Y•ptlac k ı T Dünyada Neler Oluyor? ' t\ • 0 an lig· i hakkında alakadar ma- eıbit edilen tip, bugüo ıi~ ' 1•tdl . 

---d r. kamlar nezdinde teıebbiiı· ypılacak ikinci topl nhda K 
,,, \'bir merkez be- lerde buluomu~ ve i· tisat bır kere d•ha tetkik edile- OkUlftrJO 

~ •k&ınet konığı, vekili Sırrı Day tarafıod•n cek ve kat'i karara bağla- T • • 
-·- '••diye hükümet kabul edilerek dileklerini nıdaktır. esırı 
~l IJ~i1a1aıı, o~~uda bildirmiştir. ""~~ .... , .......... ,, ........ ............._ . ._..._.~ Amerikada yapılan tet-

:t1 ~okullar, Uoye, konaklarının inşası, Sivasta: FAYDALI BiLGiLER kiklere göre muhtelif koku-
ltıada hükümot larıa şimdiye kadar biliame-. Suş~hri Zara hükümet konak LiMONUN KABUKLARln· ~ ''t•aı;, GiH· Jarının iaıası, Samsunda: D yen hassaları varmış. Mese-

lltrı Ol k AN bTJFADE lagülüa kokuıu bir saatı dur· t..h ' ancı Çırşımbada bükü met kona· L 
'(._lliı'a•• imonuo pahalı ve kıt oldu- d b'I" · G"J k k v h~ bükümet ğı inşası. ğu şu sarada auyu &lındıktau la:r:z~r1::~:· bü~ük t::i~ y;:. 
lıaon lngı·ıı·zce uarın Almanca,.. sonra k buklanndan d isti· parmış. Bu sebeple saatin 

f de etmek kabildir. makineleri arasındaki yağın it•• Kullanılacak limonun ı ra k1.1- evsafını değiştirerek saatin 
~ li~ük muhavereler baklarnn g•yet ince olarak durmasına sebep olurmuş. 
~ lby b keskin çakı ile traş etmeli. Bu iddi 'doğru ise s atleri 

bo at-Bu şapka benimdir. 90 derecelik ispirto bulunan 1 d b 
.. ,ole Yours-Ba kitap sizin midir? gü üa yanın a ulundurma-

ll ·' I> L bir şişe içerisine atm h. m k lazımdır. "'O,, q• iı-Ba kasket onun mudur? H - k I! ' 
h er gun u erul n limonun Gene bu tetkiklere göre '' glovea? No, the~e are mine- Bu eldiven· veya limonların k butd rnıı 

ı limonun kokusu gözlere par-le t , er oaun mudur? Hayır bunlar benimdir.. ispiıtoy atar k altı b fta 
te laklık ve keskinlik verirmiş. 

' Your gloves? They are io my pocket-Fldi- bırakmalı. Ara ır şiıeyi sal- Menekşe kokusu kalbin atııı· 
~ •, venler nerededir? Cebimdcdirler lamalı. Sonra iner.filtre kağı- B , -~L ~o birdı-Bizim kuşlarımız yoktur. 1 Dl artmrmış. unun için kal 
, \ , dnıdan süzme i ve güzel ka- binden rabateız olanl r me-
' lika buy one-Bir tane saba almak iıtiyoruz. pauan şişeden ubafaza etme- nekşe koklamalı imişler. 

' IWeeta? N :., 1 like aut -Tatlıları sever mı' - l"d' s· b d k k 
ı ır. ır ar şe erli su En garibi oerkis kokuau-

'Clta siniz? -Hayır, cevizleri severiz. içine bu limon es nsınd n nun insana büyük ·uyuşukluk 
~, L '

11
1 fruit?-Sizde meyva varmıdır? bı"rkaç damfıa akıtılıp k r•ştl- · B · · q'' • vermesi ımiş unun ıçın genç 1~ b~ somc appleı, pears and or ngeı - Evet, rıhuca ndis limoaat elde çiftler katiyen nerkiı kokla-

~\'' 1
lde bir kaç e)m , armut ve portakal v rdır ~dilir. m milalmişler ~ 

~ • .-'> 'l>Plea cbe.p-Bu elm lar ucuz mudur? • S d Telefon• 
,,~c •ery ceh•p, but, the or•ngeı and peers i Tay ar ınema n a 36-46: 

bi't \'et çok ucuzdurfar, f k t pottakalfar ve ar- • Bu hafta 2 büyük proğram- 1-Dogl 5 Fairb nksın Basil : 
,....1 J 1 mutlar pahıhdırlar.. : Rathbooc ile çevirdiği mevsimin cib oşümul feda rhk- : 

~ •t .. • Macera - Aşk filmi lngiliıce sözlü % 
• U~Je y •d HALiDE- SAIT Türk· f : • •v enı e TARAFINDAN çe : i atını : 
fi lltcıK PAŞA viiE:~K : : 2-Yıldızlerıo •D şıkı •• en güzeli Barbata St ovvyck'iu • 
~fl .. J• . p i ı Hollivudu en güzel k dnılat-ı ve Henry Fondanın iştir • 
~' • IÇeD &Damada : : kiyle çevirdiği (Fr nıızca sözlü) 
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: ...................... .. 
! Kahramanlar i 
i Kahramanı i 
i SOBUTAY i 
:-30- Yazan:H. O. T. ı .............. __ ....... . 

Sobofoy kale içinde lae
men tertibatını aldardı, dii•r 
kapılara kıtalar röaderdl, * 
şafak ıökerken büf611 kapa• 
lu tutulmuf ve ardıaa ka-

dar açılmıştı; Cengiı orda· 
ları son ıürdlHile içeri dal-

dılar, sokak vuruşmaları bat· 
ladı. 

Ödüne g1:len öldiir61&JOI• 
du. Kaa sel halini aldı; ev· 
lcre de taarrun ediliyorcla. 

Bir çok masumlar da ba 
u da rahmeti rahmana k,. 
vuşturuldu; öğleye kadar ba 

mahşeri mukatele dev .. 
etti. 

Bu be gimede ıaltaa Mela• 
medin en değerli komataa
lmrındao inanç Han bia k•· 
dar maiyeti ile ıebrin arka 
tardında bulanan bir kapıya 
hücum etti. 

Mahafı.zları tarumar ecle· 
rek kzçmağa muvaffak elci~ 
Öğleden sonra ıükôaet av• 
det .etti. Nerede aıkr balu
duysa idam edildi, halka clo
kuouladı, yalnız 50 bia k•l 
şeyhuliılamla, kadıya batıı· 
landı, diğerlerindea 200 bla 
altın fidye alındı. 

Şehrin aıayişi tamamile 
iade olunduktan ve inzılaab 
temin edildikten ıoara avd9'! 
te karar verildi. 

Cengiz Semcrkanttea Ç9'!' 

kilirken yaninda 30 bia Aa• 
atkirı da beraber götlrdU. 
Zaten istila ettiği yerlerdea 
bütün ıanat erbabını topl~ 

kendi ülkesine taıırdı. 

Cengi.zin' hükü11tet 'mer
kezinin Semerkantle 
naklolunmaaını ileri 
süren Sobutay, tezinde 

muvaffak oldu .. 

Cengiz ban orduları 3 ıy 
içinde Fargana, Soıad •• 
Türkistanı zaptemeğe muvaf
f k oldular. Fakat Hanem 
ve Hor sanla bili mücadele 

ve muhtelif cephelerde laa• 
rekat devam ediyordu. 

Gerek Sobutayıa ve ıerek 

Cebe ellerindeki kuvYetler . 

pek fevkalide ve adeta laa· 

rika idi. Bu ordular hem 
Aıya devletlerini bem de 

Avrupa devletlerini baraç 
ettiler. Hiç bir yerde karp;.. 

larıoa duracak bir mlllet 
kalmamıştı; baaıi tava" 
girsele muzaffer çıkarlardı. 

Sobutay harzemileri milte
madı kontrol etmek ve tek· 
rar birleşip devletin bat••• 
g ile çıkarm mıları için pa,.. 

t btıo Semerkaade nakli 
muvafık olacıiıaı Ce•ıiı 
bina arıetti. 
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ıkeri vaziyet Moskova taar-

>desanın anıızın dtiımesi Al 
.i bu şehrin hücumla alın- manlar 
1 buıuıunda şüpheye dü· --o---
)aektedir. Çünkü verilen MoskoYa (A.A) - PıaYda 

habere 2öre Sovyetler ıazeteıinin harp muhabirine 
\ •aaıaı zaten tabliyeye baı· göre Jaikümet merkezinin 
,111 aldukları anlatılmak- kıpılarıada tahıit edilen Sov· 
~lır. Almanların da Odesa- yet kıtaları Alman ilerleyi-
.:ı.• çıkan aıker yüklü ıemi· şini bir parça yavaılatmııtır. 
7/8 hlicam ettikleri ve 6 aını Muhabir şöyle devam ediyor: 
..1ı.:11dıkları haberi de bu Viazmanın bazı keaimle-
~laeye yardım etmektedir. rinde Sovyet kıtaların düş-
: .. eainıraddakiSovyet kuv- manı durdurma11na raj'men 
leri bir kaç kerre çıkıt bu yerlerde vaziyet ıergin 

~~bbiisünde bulunmuılar· bulunuyor. Pek çok taak ve 
,. Fakat bu teşebbüıler 111otörlü piyade kıtarı hare· 
~Dan hava kuv•etlerinin kete getirmekle Almanlar, 
t atli midafaası üzariae çok büyük bir sayi üıtünlii-
ı. m kalmıştı. ~ ğü elde etmiılerdir. 
· JAPON H.ADISESI --•--
fapon kabinesinin ist ıfa-
~ meydana gelen buhran 
.ıako•a meydan muhare-
~ Iİai arka plina atan bir 

'11D1 olmuıtur. Çünkü Jı
ı\yada bir askeri müfritler 
t de itidal taraf darları 
dır. l.tifa edea itidalcı

' • yerine mifritler gelirae 
~lar itidal partisi Dstüade 
~ b&k&m mevkii alacaklar· 
1 

1 Ye Rus - Almsiı harbi 
fvrinde bir bHkı olacak
tıdır. ,, ·---
tftayramdan 
~=evvel maaş 
~ yok 
ı~ Ankara - Memurlara i
fCi teırin peıin maaşları· 

-.• ıeker bayramından evvel 
iı•ilecej'ine dair olan ıayi-
1.r tahakkuk etmemiıtir. 
ıY alaız reçen Cumhuriyt t 
ıırramında olduğu gibi bu 
.•• de memurlara maııları 

Galeyanlı 
yardım 

Dün hava kurumu teber
ralara baılamııtır. Baıı tacir
ler kendilerine tayin edilen 
rakamları az &"Örerek daha 
fazaa taahlaütte bulunmaılar
dır. Başlıca üç manifatar• 
tüccarı onar bin lira taablı&t 
eylmiılerdir. Daha diğer &c 
tüccarda böyle büyiik yekôae 
namzet olmuılardır. 

Görülüyor ki hamiyetli 
tüccarla11mız bu suretle r•· 
leyaaa gelmiı bu vataai va
zifeyi sevinçle benimsemiı 
hatta birbirine müsabaka 
dderceaine 1aralmıılardar. 

Menukan haber alıadıj'ı•a 
göre lzmirdeki ecnebi ıirket· 
Jerde bu teberıua yükıek 
yekualerle işti •ak .:decekler 
Türk milletine karşı beslt-
dikleri dostluk duygusunu 
teyidde bulunacaklardır. 

--.. --
birinci teırindea .. evveı, Mahkum 

faat bankaııadın avans oldu 
~~linde alınarak tevzi olu- Kilosunu 355 kuruşa mal 
':.ıcaktır. Ancak bu tevzilt ettiği kalayların beher kilo-
.ı. b d sunu 700 kur uştın ıattıöı ,,.er ayramın an soaraya • 

i 
thyacaktır.

0 
tesbit edilen ve ihtikir ciir-
mü ile adliyeye verilen Ha-
Umağa çarfısıoda kuru ye-

ı
la k• &rDa Ve mişçi Şükrü Uğurun 25 lira 

t 
ağır cez111aa mahkümiyetine 

çımen o ve diikkinın bir hafta müd-

iı fiyatları ::::~iş~;r~~tılmaaıaa karar 

Flat mürakabe komisyonu 
•- m~karnaya toptan am-

---o--
)ajsız 40 ambaıa;ıı 44 kU:- Emniyet işleri 
! f fiat keamiıtir. Tel ıeh-
eye 42, fiyangoya 44 ku- Emniyet müdürlüğü polis 
' taktir etmiştir. araştırma dairesi kadrosunu 
Perakende 1atışlarda kil., tekviye etmeğe karar ver11ıiş · r•• 4 kuru§ ili ve oJaoa- tir. Yeıı iden ihdas edilen 
kbr. Çimento 50 kilo iti- araıtırma bışkomıerliiine B. 
~ile motörde 172, mağa- Niyazi Tekin tayin edilmiıtir. 
\la 180 kuruş fiat konmuş- Emniyet imirleriader:ı 8. A
;· Klğat torba farkı öden·" ziz Tülün emniyet müdürtı 
r•cektir. Çuvallı olanlara- muavinliği, emniyet imiri 
ral için 45 kuruı fark o- Aptullah orcan adli kısım 

fakat çavıl iade olunca reisliği vazıf ıiai dünden iti-
fark alı•ır. barea idareye baılamıılardır. 

• 
oıyan20 bilet1erinizi 

lngilizler 
Alman 
Ufuklarında __ .. _ 
Loadra (a.a) - laıiiiz ha· 

va nezaretinin teblij'i: 
Bombardıman serviıiae men

sup tayyarelerimiz Riıtorka 
ve başka bir hedefe bomba
lar atmıtlardır. Dün hava 
teıkillerimiz Kale doklarına 
da hicum etmitlerdir. 

Sahil müdafaa servisine 
bailı tayyarele,imiz dün iÜD· 

düz Norveç sahil açıklarında 
ve gece Fıiz adaları yakın· 
larında düşman gemilerine 
hücum etmiılerdir. 2 bom· 
bardıman tayyaremiz ye sahil 
mDdafaaııaa mensup 2 tay· 
yaremiz üııerioe d&memiı

lerdir. 
Lond,a (a.a) - Hava da

hili emniyet nazırlıklarının 

tebliii: 
Bu gece az miktarda diş· 

man tayyareleri lnıilterenin 
doğu sahilini bir iki yerden 
aşmıılar ve memleket içinde 
k11a meaaf elerde uçmuılar
dır. Hiç bir bomba atılma

mııtar. Akıam üıeri ıeç va 
kit avcılarımız bir bomba 
tayyare11 denize ditürmlit 
Jerdir. 

---o--•• 
Orfi idare 
komutanlığı 
Ahk.,a - General Ali 

Rıza Artunkalın mebuı nam· 
zedi göıterilmeıi üzerine 
nmum jandarma ve örfi 
idare komutanlığına getirile
cek Generalin ismi öaümiiz
deki hafta bışlnda taayyün 
edec.,ktir. ----
Eşek eti mi 
yediriyorlardı 

lataabul - Bugün vaki bir 
ihbar üzerine Fatih Kara
ıümrDğüode bir ev basılmış
tır. Bu evin ötedeaberi bey
gir eti mezbahası halinde 
kullunıldığı görülmüt ve 3 
kişi tevkif edilmiştir. Evin 
içinde 50 kilo beygir eti ve 
ayrıca eve yakın sur içindeki 
mağarada da çok miktarda 
et buh.ınmuı ve mlisadere 
ediJmittir. mağaradaki etle
rin ne eti oldukları anlaııla-
mamıştır. "Anadela.,, 

ilk kar düştü 
Kayseri (a.a) - Bir kaç 

ıündeaberi devam eden 
yağmur ,.,e soj'uklardan ıoa
ra mevsimin ilk karı Erciyaı 
dağına ve etrafına diit· 
müşttir. 

~ 

japonvanın ye- Yedek suba1' ~ 
ni kabine lara diolo111• 

siyaseti 
- .. -~ 

Tokyo(a.a)-Biitün Tokyo 
gazeteteri kaıine d~ğişmeai
ain esas ıiyaaette her hıagi 
bir dejitiklik olmadığıaı bil
dirmektedir. Ve ayni zamau· 
da Japonya ile Amerika bir
leıik devletleri arasındaki 
müzakerelerin memL uaiyet 
verici mahiyetini tekrar kay· 
detmektedirler. 

G•zeteler Amerika Ioril
tere ve Hollanda Hiodistanı 
cephe.inin gittikçe fazlalaş
tırdığı aıkeri, tldi1adi ve ıi· 
yaai tazyikten de tikiyet et
mektedirler. 

Gazeteıer Alman· Ruı har· 
binia •e ilçlil paktın da Ja
pon ıiyaai hatb bareketiDİD 
tayininde mlbim rol oyaa
yac•iını yazıyorlar. -·----
Pahalılık ve 

memurlar 
Ankara - H•yat pabalı

lıiı Ö·1üode memurlar ıibi 
ıabıt ıt-liri olan muayyen bir 
ııuıfıo vaziytstleri&İb h&k u 
met taraıfıodan t~tldk etti 
rlldij'i haber alınmııtar. 

Tetkiklerden elde edilen 
netıceler alıem .. ı mümkün 
tetbirlerrde ıöıterilmek ıu · 
retıyle bir rapor halinde tan
zim edilm!ı bulunmaktadır. 

Bu hususta üç noktai na
zar vardır: 

1 - Mali imkan temin 
ediliıae memurların maııla
rına muayyen aJıbette zam 
icrası. 

2 - Memurlara muayyen 
miktarde erzak tev.zii. 

3 - Maliy~t fiatiyle me· 
morlara yiyu:ek maddesi ve 
ıiyecek eıya satılmaıı için 
teşkilit kurulması. 

--o---
Müfritler 
iktidarda 
Tokyo, (a.•) - lmpuator .. 

la bir istişarede bulunan na· 
zır Merki Kidonun tavsiyesi 
ilzerinedir ki general Hida
ki Toje yeni kabinenin teş· 
kiline memur .,dilmiıtir. T o
je iıtifısını veren prens Ko
noye kabineahıde harbiye na 
Ziri idi. 

--o---
Komonistler 
Viti ( a.a ) - Marsilyada 

harp divanı 6 komiiniıti muh· 
telif cezalara mabküm et
miıtir. 

---Ankara ( a.a ) - Yed~ 
18 . • d•f 

ıubay oküluaun ıacı f 
resinden mezun olaa ~~:.. 
Subaylara diln diplo......
tevzi edilmiıtir. t 

Öğleden ıoara yapıla• t 
rende okul komutanınıa •6~ 
leviai ve verilen ce••P11 

w mfiteakip meıunla aad 
mişlerdir. • d• 

Bunu müteakip önlert• d• 
bando mazika olduğa ~b•~ •• 
geaç mezunlar Ulus aıe1 ~ 
nında Atat&rk a•ıdıaa ç~I~:, 
koymuşlar •• ~hep bıt 
iıtiklil marşını s6yle111iıl"" 
dir. b 

Bir geaç ıubayıa heyec:•~ 
hitabeaindeıı ıonra aoit •• f 
de bir geçit resmi yapıl_. 
tır. 

--~---

SObin işçi ha"' 
kurumu az_,. 

latan bal - lıçileriaıi• ~ 
11nda b•oa karumaa•I I 
dım faaliyeti aıttikç• 
byo~ , 

$imdiye kadar yıl•••, 
taabul İfçileriaden elli -
kız, kadın ve erkek ~~ 
kurumana aza kaydedil"" 
bulunmaktadır. 

--o--
lngiliz den~ 
tısı batırıtd•, 

Roma, (a.a) - it•~ 
umumi kararıibıaın t•b ~d' 

Alıdenizde dü11kl tebl11~, 
bildirilen hirliklerdt.D bfl 1f 
düıma111a bir denizaltıfl 

1
, 

. "' torpitolarımızdan bir• 
fından batırılmııtır. ----
Sefirler 
Kazanda ı-' 
Londra (a.a ) - (}i•;~t 

P,es bildiriyor: So•yet lı b" 
meti erkanının bir k••'°1 ~o' 
riciye halk komiıe i •• "" 
diplomatil(ile biıUkt• ,_,, 
kovadan .•yrılmış ve IC• 
gelimiıtir. 

t ----- /. \ 
lngiliz asket' ~ 

heyeti Hl \ 

) 
ıto1~·, 1 

Londara, ( a. a - f,P 1 ajaası bildiriyor: Moık0 bd- ' 
ki ·iagiliz ·aı keri heyeti 1 ,__, 

şehri terketmit •• 1~•'''' t 
vakkat hük&met ıuer "" 
birleımek iiıere yol• ÇI 

tır. 

( Saıdıt ) Klfealnden aln:ız. . Çorakkapı Polis Merkeıl 
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