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Ankara (•.•) - Dil bay· 
ramının 9 unca yalı mnnase· 
betiyle d8n •kıam 11at 9 da 
Halkevinde bOyük merasim 
yapdmııbr. 

Saat 9 da refakatlerinde 
Bıtvekil Dr. Refik Saydam, 

Hariciye vekili Şakrü Sar1ç· 
otla ve Maarlf •ekili H san 
Ali Ytıcel olduğu halde 
Relıicilmhurumuz ismet lnönü 
Halke•lni ıereflendirdiler. 

MerHime lıtiklll marıı ile 
baılandı, mftteakiben umumi 
kitip Necmi Dilmen, Dil 
kurultayının kurulu undaa 

beri dilimiıia uğrunda s r• 
fettlii meHiyi tebarnz etti· 

ıare, Ptfareı••~·-
1~~-reıal Badyealye Dr. Maçek 

~'t 11 te11ap cepbeılne 
•t111· t' --o---, ı~ 11 ır. Mareıal . 

l,:~Qll Ulrrayaaya ba- Alman amaline biz-
~ '°I •Jetin vebametl ne İ İ 1 

"''-~~ 11 Ruıların bu böl· m& 8 m uor 
'd, ''•111at1 bırakmak 
~ 01ıaadaldarını 161. 

~t deliı ıibi tellkld 
•dır. 

1 ........__o--
~tftr masla-
hatgüzan 

~~----'hı l':~ (•.ı)- Bafıarlı· 
~~ttı''• IDıılahatıllıarı 
~ ~. boatı11 Talaraada11 
~•le l•lanfı va Sof1a• 

M...... lıerı trenle hı• .... , •. 

-o-

Loadra, (a.ı.) - H1rvat 
mahfillerinhı aldığı hıber le· 
re ılSre Almanlar Hırvat il· 
deri ve Hbık Yogoılav baş· 
vekil muavini Dr. Maçeki 
Hırvati.tandaki Kuiılini hll· 
k6meti kurmaya ikna etme· 
ie çalıımaktadır. 

Yuıoıla•yaaın iıtillıınd• n 
beri Ma~ek llıerlnd fevka· 
ilde l»D18k pılkolojik tı:ı· 

ylkler 71pılmaktadır. Fakat 
M•v•k Almaa veya ltalyaa 

•1!,•ll•rl hıı•bına t•hımayı 
faflle ?td~ıtqılttiı, 

J türküa kabrini ziy ret et· 
miştir. Buodan sonra(Maarif~ 
Vekili kurama gelerek Çaııı·l 
m lar üzerinde 6yeleriyl~ gö 

rea bir hitabede bulundu. 
Dilmenden ıonra bir çok 

hatipler, şairler s&z alarak 
dil d v mızı cani ndırdalar. 

R iai cumhurumuz Genç 
şairlere yOksek iltifatlarile 
taltif ctmiıl rdir. 

Dil bayramı münasebetile 
sevıili Milli şefimiz kısa bir 
hitabed bulun rak, Dilin 
bir milletin hıyatında ol n 
ehemmiyetinden babı buyur· 
muılar ve blyllk Atatiirkün 
bu uğurdaki vukuflu ç lış· 
m•I rı boıı ıitmediğini 

bemmiyetle kıyd tm1şlerdir. 
Milli Şefimiz Hatkevluden 
ayrıhrken balkın coıkua te· 
zahilrab ile k şılanmışlardır. 

RUS AR 
o· o? 

----o---
Moıkova (1!.a) - Rus or· 

duıuaua aıgiri efkiri olao 
acKızılordun g zetesI Lenin· 
grad müdaf Hl h kkında şu 
m lümab vermektedir: 

"Son gilnlerde mareşal 

Voroı'Iofuu kumandası alhn 
daki ordnnun yaptıklan mu
kabil hDcumlar neticesinde 
mühim neticeler elde ctmiı· 
tir. Çuıamb gllnG yapılan 
bir h&cumd Alm nlerdın 4 
k&y istlrd t edilmf ıtir. 

Ordularımız Alm•n iıgalf 
altındaki araılye 8 kilometre 
deılnlijin kad r nüfuz t· 
miılerdir. Burada di k~ t edl· 
lecek nokta 4 k&ytln lıtlr· 
~ DeTasaı 4bc:§ lkl~dt 

ıi11mll1Uir • 

us olininin' 
• ı Eski kltlbi öldO 
- MoskoV-(A A)- (tÜ)7-' 
jan111nın Cenevred;; löj'ren:-f 
diğioe göre MuHoJinın ;ıki 
hu u i k ~ tibi Sebaati ai bir 
tayyare kauınd ölmfiıtür. 
Taa ajansı şunu il ve ediyor: 
Romada dol şan şıyi•l•ra 
gare Sebestiani bir kara ııe 
ticcısiode değil, fakat pek 
çok ıey bildiği için ölmfiş · 
tür. 

---o---
Tay lor 
Londrada 

Londra ~(a.a)- Refİi cum'": 
hurB:- Razveltia:nezoindeki 

..bosasi elçiıi Miron Taylor 
Llzbondaa Londraya gelmit [ 
tir:-Mamaileyb LizbÖndaa A 
m rikaya doğru gideceğini 
evvelce bildirdiğinden Loncf 

11 ray ıclmesi siyasi mabfitle 
rl! bayrette bır kmııtır. 

--o-- f 
ALM NLAR 

diyor? 
---o--.---

Berlin, (a.a) - Alman 
başknmand nhğıDtD tebliği: 
Klycfin ıarkında çevıllen 
Sovyet ordulın bakiyelerioin 
imh l imansız surette de· 
yam tmektedir. Gittikçe 
rt n slr mikdarı şimdiki 

halde 492 bini bulmuştur. 
H rkof, Tula ve Mo kov 
bölg leriade hıva kuvvetle
rimiz t rafında düşman ıi· 
lib fabrikalarını ve demir· 
yolları tahrip edilmiştir. la· 
giltere 11hilleri açıklarında 
dün gece bliyük bir ticaret 
gemisi tayyarelerimiı tarıfıa· 
tan yahılmııtır. 

Ne glindllı ne gece Al
m n topraklarına hiç bir 
dlişm D h •• bticumu olma· 
mı tar. • 

B rlin, (•.a) - D.N.8. nlo 
öğrendiiine aöre, Alman lu· 
talanoıa Azak d nlıiue il r· 
1 m lerlno örnek ol cık bir 
tarzda iıtirak etmiı oıan Al· 

~ !' ~ t~yy r f!loJar~ 

a ii>, Neıra1at 
Amiri •e Bat 

Mal:ıarrirl 
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u istandln ·----- -
çekilen ord~ 

ne oldu 
---o--...-

Kudü (Radyo·saat21,15)
Yu ısan başvekili diyor: Ya• 
can kuvvetlerinin mOhim lnı· 
mı Mısır ve Flistiae çekil· 

;mıttir. Yunan tayyarecileri 
eıta ş rkta vızife görüyor• 
lar. H rp filoıuaun dörtte 
biri tic ret filosunun da ylla-
de llisi M111r ve • Fliıtiae 
geçmiıtir. Yunaniıtanda halk 
müstevliye mukavemet edl· 
yor. Yunanistanın merkez 'fe 
ceoubunu 14 ftalyan hrkaıı 
işgal ediyor. Yuaanlataada 
Almanlarla Jtalyanlar araaaa.:I 
da g t> çimsizlikten ayrı ayrı 
lokanta açmak zarureti ha· 
ııl olmuıtur. 

---ıC11---

Sabutajlar 
Devamediyor 
Londra (a.a) - Fıanıada 

suikutlar devam ediyor. 
Nant'ta bir madeni J•i de· 
pooıu yakılmııhr. YugoılaT• 
yada 1200 kişilik bir Serp 
çetesi bir ıehre hiic11m et· 
miı, orada Almanlar mBda· 
faadan iciz kalmıı, Almaa 
bava kuvvetleri yardıma ıel·
mlıtir. _ .. __ 
Acaba hangisi 

doiru 
Berlia, (a.a) - D. N. B. 

ajansı 11keıi kıyaaadardaa 
aldığa mıUimata 16re So•· 
yetleria ıon tebliğlerinde lSS 
Almaa tayyaresi dBıBrllldl
ğünü kayt ve iddia etmekte 
ise de hakikatte o gla 9 
Almın tayyaresi tıılerine ••· 
det etmemiı bunlara mulra· 
bil 78 So•yet tayyareıl blh· 
rip edilmiştir. 

24 eylülde m6him bir yola 
tiddetle ve teairle bombala· 
mıılardır. . 

Bu demiryolu Harkof •• 
Done eadüıtri mıatalralırını 
Kırıma bağlamaktadır. 

Budapeşte, (a.a) - UIJ· 
rayna çenberleriala bilylli 
kısmında dDşmın kuvvetle
rinin imb•ıı tımamlanmııhr. 

Temizleme hareklb ve 
ahnın esir ve ganaimln aa• 
yılması devam etmektedir. 
Çenberleria dııında bulunan 
mıntakılarda müttefik kuv
vetler yeni m&bim mevkileri 
iıgale muvaffak olmuılarclır. 

Düşman cephe ıerlıfade 
ıabataj yapmak için paraılt 
çüler iadirmiıae de bualır 
bertrrıf edilmiıtir. Hava da· 

fi topçumuı, birk'lç dOımaa 
.:.bomba tayyaresini kaçmai• 

mecbur etmiıtir. 

-D•oamı 4 6ncc1 •altr,.,,J 
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Man.ifaturacı
lar heyeti 
Ankara da ----··-ı-12- Ya:san:H. O. T. ı ........................ , lttanbul - latanbul mani· 

faturacıları aralarandaa bir 
heyt:t aeçerek Aokaraya aön· 

1 dcrmiılerdir. Bu heyet Kula 
fabrikala. ında imal edilea 

çelcioiJmiyor ve derlıal 16• 
terilen ve ille en paral•r ıa 
a-ibi akıtılıyordu. Bu auretle 
elde edilen ıiyaıl bUıiler 
Sobutay tarafından toplıııaı· 
yor, plln1ar, haritalar ç ıih
JOr, hammali bir f.aJiyetle 
herıey için, için hazulanı 
yordu. H•ftada bir bullıa 
edilen raporlar muntazaman 
Cenriıe ıonuluyor. 

Ce112iz Hlıum 2örd&lcçe 
Kurultayı içtima• davet edi· 
JBr, izahat veriyerda. Bir 
•ene kadar bu hal devam 
etti, baıp· hazırlıkları itmam 
olunda. Teıkilitlar vOcuda 
a-etirUdi, en iııce tt:ferrüata 
kadar berıey beaap edildi. 
Fakat Çine ıefer yapalma• 
dan ••el Hiya Tilrkleıini 
bertaraf etmek lc:ap ediyor· 
da, çlakll bunlar Aıya 
uraldarı araıuıda fena tanın· 
mıı inıanlardı. Çabulculuk 
yaparlar, komıu milletlerin 
araıiılne ıaldırırlar, birçok 
hayvanlarını ve davarl rını 
ı&rap kendi memleketlerine 
ı&t6r6rlerdi.l0olarıb bu ba· 
reketlerinden ye bırsıılık· 
larından bizar olmıyan Ye 
mlıteki bulunmıyan kalma
mııtı. •Sobatay bunların bii 
tin m6e11if hallerini Kurul· 
tayda ~uıun uzadıya iı b 
stti. Cenriz Te Beylerin it
:ifakla , verdikleri karara 
tebeaa Heya Tibkleri ftze
·lae 1efer y•pılm .. ını kabul 
re bu çıbanın da kaa111an 
>imadan keıilıp atılmaıını 
ıygua buldu. H ey liler ol· 
lukca c ıur, ıilih~or •e 
:ay~etli :idiler. Kurultayd n 
eçilen bir h rp m elıai bu 
ıle on bet gfin d r uğ
lfh, Heya m~m li inin 
•pb, ileride y•pıl c k olaıı 
:in iatiliıı için bir h areket 
11ü ol•cak yerdı. C DfİE 

lan bu huıuıt. Heyalilue 
omıu bulunan Uygur do· 
ltİDİn de reyini ıordu. Uy
ar Hakanı (tdikut B r· 
>k) bundan ıon deuıce 
emnua kaldı. 
obutay, keudiıiai tahkir 
len ve aju aöıl r öyliyaa 
okta beyin bir kılıç d rbe· 
yle kafaaıaı uçurdu. ? 
Uygur Hakanı ( ıdikuı) he· 
en Ceıııiz Hana şu ıa· 
daki mektubu aöoderdi: 
"Aıyanın en ula Hak anı 
yllk Ceaılı Han, 
Beklenmezken nıııın el
ıiıin gelmeıi bana en litif 
fey oldu. N.aıt •emada 
lut ııyrıhp p rlak güueıj 
tin b ırue .. ve kudret ııı· 
le bırden sıöıterirae ve 
ııl buz eriyıp ıaf ve ber· 
: ıuya meydana çılurırH 
c~ beniaı k edH ınıde eo 
ıük biı ır-vır.ç b lioe 

tı, çfi~k bu Oru Asya 
klerl l9lade ltly k ltir 

1 tdl. 

maUarıb, topta•cı •e yan 
toptancı kirlarını alarak 
ucuza mal 1attıklarıodao •• 
rekabet ,.Dız&nden çok zarar 
gördüklerini alikadmrlar nez 
dine tetebbüılerde buluoa· 
caklardır. __ .. ___ 

lhtikaryolunda 
htaobul - Ş lırİmiı otel· 

cileri bel.,diyeye mlrauat 
ederek vaziyet dol•yııile otel 
&cretferine 76ıde 40 ıam İı· 
temıılerdir. Belediye, bu ta· 
lep hakkında tetkikler yapa· 
caktar 

Belediye, takıl ücretleriae 
1lıde 33 zam yıpmHnıa 
Himen bazı takıiler, m&ı· 
terilerin iıtedilderl yerlere 
ıitmedittlerinden haklarında 
muamele yapıJmıı ve bog6n 
bunlardan 1ekizitıin p akaaı 
ı&ktHmüı ve ıoföıleıinın de 
ebliyetnameleri ellerinden 
alı1'arak ç•lıımakt&n mene
dilmiılerdir. 

---o-
Asker a·ı le-
rine yardım 

Belediye mecliıiauı aıker 
ailelerine yudun içiD baıı 

tıakil • aıtalarına zam y•pll 
m sı hakkındaki kara ı, •İ
hlyetçe tasdik dilmiı oldu
a"ı.1 için 1 birincit •trirı tari 
h!ndeo itibaren meriy t~ &'• 
rccelctir. 

Mılletimizuı yüıüo karar· 

byordu, biıe ool rıo etıne· 

dii'i k lm•dı. Hf!r •akıt oi
rulukla11 daın f i iydçi idik, 
T nrı sızı onıa. ı n tedibine 
meı ur etti Bende bu ş Ykle 
bütü 11 Ülkemi .. ua t a·kedİ· 

yorum, ahin oilunuı ve 
kulunuz olmayı ıcref •e a 
adet •ayıyorum." 

C.:ıııiz Han bu mektup· 
tab çok mabzuz ve memnun 
oldu. ldikuta •ier h diy~ler 
aanderdı. kendiıini damat
lığa k bul ettiğini bildirdi. 

U vgur memleketlerinde bu 
habrr pek çok hOıt üteıir 
uyaadndı, her tarafta uç 

aüu üç g,. ce ıealikler ya
pıldı, Uygur ülkesi de Cı:n• 
riıio il) ü kurıe katıldı. Bey 
yeruıde iblla ve dabılt İdare 
ealdıi gibi bırakıldı, 

• C•mukanıo feı•d arka 
d•t• olan Toktabey gene 
araaır• etkiya gibi batına 
t<-pıadıiı bet o o te•lerl ile 
c ... riıın t pralıluın• giti
yo• " b .. ıı .... ,ıbuc .. k 1 fitk 

ç ı ftıiı. t. ıuıe lorkl• tııık .. di 
yor, miheti iıas ediyoıdu. 

-Son• "1'-

Bisikl tle 
Yaralamağa 
Sebebiyet. -·-----Bornova Merainliıinde Bor• 

novadan lımire ıelmekte 
olan Ali oj'lu Mehmet Çu
kur idaresindeki biıikletle 

ayni iıtikameti takiben J... 
mire ıelen yaya yolculardan 
BeytuUah ojlu Hakkı Şemi· 

ai arkadan çarpar k ytiıtla· 

dea •• ellerinden yaraladı· 
iından ıuçlu y kalanmııhr. 

--o---
Bıçakla 
Yaralamak 

Keçeciler mezarhlı:baııada 
Abdurrahman o;lu Mt!hmet 
Uıun Muıbfa otlu Hasan 
Dahanla bir mektup mesele 
ıi yüzll udıen 1ralar1nda çı

kan mOnak•t• ıonuada ıuç · 
lu Mebmtıt t11raf1ndan bıçak· 
la bacaiıadaa •tır ıurette 
yaraladıj'ındaa yakalanmıı 
tır. 

---o---..-
Hırs zlık 

Karantinada • Davi oi'u 
işcıı Be:: uıiyon luaa ile Ya-
aı el oğlu 327 doğumlu 

Davi oj'ıu 1 k S dak, m i 
dur AYr m kızı 38 y ıınd 
Sarin Kobenin 1tçık bulu-
n eyi k p11ınd11u içeri ıi 
rerck mu Ü&erinde buıuu u 

~ ıçinde 14 lira 85 kuruı 
pa a•ı ltu • ao umb raı·nı 
ç lar k k çukl rıoi tikay ti 
uı rine ıuçlul r h ıb .. n ye· 
kaı•n11uş ve kumbara İl t: pil 
u ayoe, elde edildığtude 

sulular b ıoda muamele 
yapıldığı. 

§ Ka11ntıo d;;ı Ali eğ u 
ıtsır "hwt:t y pr k Hüa yıu 
kıza 33 yaşıod.. Ewioe Sava· 
flflo evıod bulu ı:n•dığı t>İ r 

sırada suçlu t rafında11 evi 
aia arka tanfıodan gıriJerek 

20 hr bıvın cti .. de 3 t kım 
y ni çocuk elbı a elerio çala. 
r•k k şmıo la i k e n görüle
rc:k ıuç•htü yak laomııhr. 

- -u--

Otla yandı 
UrJanıa Kamelli mev&ıilode 

devlete ve buu11I etluaa it 
arazide yu gıo çıkmıt, civar 
hÖyfer balkı ve j11udermala· 
•ID ı•yretile ıöocıürütmlittiir. 

Cum,ov81ı nahiyesinin Ş•
t•I vcı Keler lıöyleri araaın· 
daki sabada yaııgın çıkmıı 
aöodibllımeıi içio tertibat 
alı ~mııtır. 

11hti irlamüca
dele için yeni 

tedbirler _ .. __ 
lstanbul-lbtiklrla rn llca• 

dele için buıtın villyette bir 
toplantı yapılmııtır. Bu top 
lantıda bir çok meael ler 1ı6 
rDıOımlit ve neticeda ihtikir
la m&cadele itinde blUtın 

alikader d lrelerin el birli 
iile çahıarak kontrol itleri 
&zerinde çalıımaları muYafık 
ıiriilml,tiir. 
Ş ebrimız aıliye ikinci ceıa 

mabkemeleri badema ihtiklr 
davalarına bakacak ve bu· 
nun baricindeld davalarla 
meıı•l olmıyacakhr. 

---o--
Tu,gutluda 

ekmek derdi 
Turıutla - Pa:ısarteal rlln· 

leri T urıutluoua puandır. 
c:İYH kas ve köylerden 
paı ra bir çok alacı '' ıatıcı 
relmektedit. o 2ilnlerde ka· 

saba.da ekmek •aıfiyab yUk

selaıekte ve ekmek bı.. lmak 
kabil olamamaktadır. Alika· 

darlarlo b&yle pnar sılnle

rini ı5ılnünde bulundurarak 

bu2tıoler içio fırınlara fasl•
c ekmek mal edeeek un 

f'!rmelcı i çok y rinde ola· 
cı.ıktar. 

---o---
anisada 

yen· bir su 
M ı iı -Vitlv, t, Allpınar 

5ııyuou r! teh•e ı tıralm~aioi 
ma11 ... f.k aö müş, E<tlldler 

y p ıt v~ f · lı vde gcçmiı 
tir Bu 111 ş b e 2etirilince 

M .. cis ; aıu bu, ük dt:rtlerin 

deo biri b•Jledilmiı olacek

br Gürle ıuyunua da f' hre 
kıtttma11 mutuavverdir. 

- -o--
saldı-

ran canavar 
\ 

lıbobul, - Bakır l&ö 
yünde çobanlık yı p • n, Rectp 
adında bir c .. aavar, iki ya· 
şında bir çocuğa tecavüzde 
bulaomuı ve ahliluıı çoben 
2 ıeoe h.pae mahk6m ol
muıtur. 

--o--
ı Tahsildar 3sene 
1 

CIJD11111111nDllllllllllllllllomılilllJIUJ111!1IDOlllllnlllllOllllD mahkuA m oldu' 
Cut ve Zuhıt!vl H.ıat•Hklaıa 

Müh h~nııı 
DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Beyler So. No. 79 

Or. r· Işık 
"'ı• \1en:ı f ke• 'ıa.tene•f 

R untlıu:ı• lllt he.-••• 
l\ootll.e1ı •c t.leeruu. l aa .. ı•ı 
rapıh • Udocl Se1l r So ak 

1t M 1.. Olli. 1541 

lıt..nhul-Belediye tahıil· 
darlarıodan Sabri, paralarını 
tabıil ettij'i makbuzların dip 
koçanlarında tahrifat yapa• 
ıak ıimmetine 99 Jıra a-eçir· 
mittir. Meaele bir müddet 
sonra maydaDa çıkmıı, mah· 
keo:ıeya verilerek 1 aeneye 

' ahktm olm•ıter. 

.. 

Karagöz b• 
Yallmlz haktı•' 
neler sıuııu~r~ ' 

Seyirci - V alia1tı• 
buldaauı? . ,.ı' ,, 

Kararöz - Oauı • , ' 
ıim81ı, tath ~oauıa1••11 i'.' '' 
rinde kliıtlar \a11ı11ıl• 1 ~ 
bur olmadan lrtic•I•~~ 
ıöyliyebilme1l ve , bi tıl ~ 

idiYaa •• yeni edebıt• i~ '
olan derin vukuf ~'I 
onunla çabucak bit ,ti' 
akrababjı teslıia• 1 
edlveriyo,. ., '' 

Seyirci - Hakfkıt•• ~ '\ 
ıan oouala koauıark•• ~ 
diıini bem mu•aff •k ,l'. 
bir •ali ve laem de bi~_;I 
biyat profea6rll kırf ~ \ 
ıannediyor. 11,f: ~ Karaıcb - Baık• ' ~ ~ 
lerde bir çok mOhhO ~ ~ 
baıardıiını, bir çok .,61tJ \ 
eserler vQcud• ıetl 
bHiyoruı. es" ~ 

Yalnız lzmirde ı.eo -~ 
l•r yaptıj'ıoı ve y•P1 

1 -
&ğ•eamiı dejilim. f 1~i'( '~ 
ıe:nelik, ihtıyer, k• 11 ~. 
••i• y6ı tatmuı. b!' et .. 
ÇÜ• lik eıkl lımir ••!•1 ... " 
naj.ua Yerdiji yeuı, t f 
ıeuç çehre ile ıail•'°e .. 
deo İzmirlilerin yOı011 ~ 
konak kadar ak •'81,, 
y p nıı ye ıüldtlrcoDft ~,İ 
zarif ve temiı kooık İ 
İzmirin .. Bıeyas ıara11" 
mottur. ,ı. l' 

Soyiı ci - Demek U• , S: 
lımirin buı6akil bıli f ,, 
mir hükümet konajıo• J ' 
çok bejendioiz ? ,.r 

Kara261 - Tabit /.. 
mr, bunu her iöıdi~;I a,~ 
dilimde ıu mı11a dit ' 
yor: 

,,,, ~,. 

•Eter makıat ••' adi'"' ~~ 
Mıaroı borcoato ~· .IJ. ~ 
Seyirci - Bir edip ~ 

takdir için de baad•
0 
"' 

yerinde bir 161 s6f , 
mümküa oJamaıdı. ~,,~. 

(Bundan ıonraki. 
1 
~ 

mada •ali maaviol ıl k~'~ 
diye reiı muavini dbr ~~ 
Karoııliz babayı :• / 
ğiz.) /, 

Hakiki ipek !Ilı 
SUDİ mi?~ 

ipekli kumaılatlD 
0
,t ~ 

ipektenmi yok•• • ~ ~,. 
oldaklarını anlamak peı J 
aydır. ,~....:-. 
Kumaıtan bir sı P ç ~ 'İl 

ve yakmah. Hakiki f P;,11,t• 
iki ıaatlmetr• kad•' lı~ 
r•yet plı bir koka çt i•• ~ 
k ıöner. Sun! ipek .,,; 
bir koku çıkarasıd•ll 

ti r nar. 



~s 

Baaın ııımzcı uarın Almanca, •• 
'- d 5 hıl Derate.D mabat 

•rıte J••dıflmıı kelimeJ.rla aHd tellffuz oluntluk· 
;;••ite ı&aterdiiimiı l9ln burada ~ekrar etmci• uı

~- 'llalJoraı.) 
~ book • llenlm J>ir kitabım •ardır 

• ~ ' ıarde11 Oau11 bir balaçe1i •ardır 
'- ~·• • houıe (Ha••) Bizim bir e•imlı •ardlf 

'"• a watcb Sizin bir ıaatlalz •ardır 
~'• • pencil Oolar1n bir kur.ıu• kalemi 

l' 1 •ardır. 
b ' P•D? Benim bir kalemim • ar mıdu? 
' • bo1 Onun erkek 90cuğu •ar 

'' \\>e • borıe 
)owa • doı ? 

1 
,, tb 

ey • cat? 

~ rlcb 
~. 

ı._ Poor 

:'• ıood ' tb' •t ho111e? 
ı, t1 cle•eı? 

'' ' Prett1 ıirl 
~... )o1a • ı•rdeo? 

1-e L 
,, •••• a pıetty 

\ ''° ~ t~ lla b•ı a wlndow 
- ı~, 0 (tQı doorı (dora) 
~? tl,11 room (ram) 

~~!~ le •ınall (ımol) 
·~ 'bo' loDı ruler 

~ 1 la • ıtapid pupil 
,,, 

" ti t •lıter lı a •ery 

mıdır? 
Bizim bir atımıE var mıdır 1 
Sizin bir A.Öp • jiniı var mıdıı? 
Onların bir kedileri var mi 
dar? 
Beo zeaıiaim 
O fakir midir? 
f ylıiaiı 
E•de miıluiz ? 
Z eki midirler? 
O ıözel bir kızdır 
Sızia bir balaçeDi& ••r mıdır? 
Ent bizim ı&zel bir balıçemiz 
•ardır 

Benim odamda bir pencere 
•• iki kapı •ardır. 
Sınıf (deraane) bllylk 
mildir? • 

Hayır kBçtıktlr. 
Benim aıua c~hel lm vardır 

Ba çocuk alamak bir tal•· 
dir .• 
Fakat aiıin hemıireniı çok 
zeki bir kııdar '~ tl 

~l~lB~l-LG--IL_E_R ........... __ ..... ...._. ... ......_..,... ..... __ ___ 

l "'iıııı blskOI ı Sanatkarları· 
~ mıza mükafat ·~bir k•p içerlıine ya• 

\ •,, 
111 •e 375 ıram ı•· 

~ ~ .. , 111•1a •• karııbrmah. 
,,,' \air çulsar açarak 1 
l' ~ıı,tt'• bir çerba kaııfı 
l~ ~ı:• tar çıa, bir lutçlUr 
\.."' 'rlt'•tbooat d6 ıat, 125 
\~t) t 111biı (f alrat kııdırıl· 
'\,lttre1•iı' •i•rblmıı 
~' P•rçalara keailmlı 
~'- t.tla badem lroymah. 
~~ .. :· l•Jet l1l 1oiarma· 
~ ~,, 11tce laallolunca btl· 
lt'\tı_~•ltr alarak el içinde 
~~, 'h, et aacut11 kaha· 
~ ~ l•ldintle yapm•h. 
~~iıııa 1•rı kDçllk p armak 
\" 't.._ d, Ja•arlaklara ta• 
~h •il, J•ilanmıı tepıl• 
il, ''•le haf ıf fırında pi· 

letıaı nasıl çlkar-
~tt, tllır? 
~ ._,,••t, kızar da çamı· 
' ~·~ bir leke yaparH, 
\ ._ 1 '1t11aa1ı için bir bar· 
~ 't,,f 1•• bir tutam bora· 
h\._.._~1 •e bu ıu ile leke· 

ı, bol ıa ile çallra • 
• 

--o--
Aakara - C. H. Putiıl, 

ıaa' at mlk•f•tı ibdaı et· 
mittir. 

Roman, mlıilr, ıiir, reılm, 
mimari, tiyatro uerleriodea, 
btkil edilecek j&ri tarafın· 
dan betenilealere 17500 Ji. 
ralık ik amiye tevzi edile· 
cektir. 
, Uk mlklfatlar bu HB• 

Halke•lerinln oauacu yıldB· 
D8mGnde •erilecek •o iter 
ıeae ayni ı&ade teni •• 
ilin oluaacaktlr. 

----
Usta 
Mahkumlar 

Adliye Vekaleti hapiıha· 
neler umum mtldDrO Sadul· 
lab, ıehı imlldeki bıplıha· 
nede tetkikler yaptıktan 
sonra Maalıaya ıitmittir. 
Oradaki hıpiıbanede de tet· 
kikıt yaparaktar. lımir ha• 
plıbaauinden baıa mahkum· 
lar, bilha11a inş aat itlerine 
vakıf olanlar, o nat bapiıha· 
nelerine ve Muj'l•ya i&nde· 
rlleceklerdir. 

~l~t denizyolları f zmir şu· 
\1gt'1dem 
\ı.~~.f 181 conıa 1Dnllnde11 itibaren limınımııdan lataabula 
\'•ı._11'"•telr yolca Yapurları çok erken barıket eti • 
~ \tı_U:' "••ara •• ılvert• yoleularınıa htr ıBn • •Yel 
'"" .. .._~•I ıııatabktaa alaı1alan •• ı•ıe yar111ada ıe• 

., ~ııltımılın 111• 01111\lr. H·2•·27 '"' 

) 

lf of 
-3~ 

Yine e ki R m zan Dn· 
lorlad ift r sofıa11ada k r· 
deşlerim le birlikt yerimizi 
almııtık. Menim şub t son· 
larıydı. Biraz baha,- kokula
riyle beraber ıoğuk l r d 
ıon hiikilmlerini icr ediyo· 
du .. 

iftar bp isi mtikemm 1 
•e yine buıu t itin ile h • 
ıuJ nmı ve ofranın t m 
ortaaına konmuştu. 

Bilirim bir d ha söyleme· 
ie lüzum var mı? Bazim ço· 
cuklaran gözleri h t: p bu, bir 
ıelin gibi ıtblenmiı ve eaki 
gelinlerin baılarına konulan 
ierdok taçlerının elmasları 
ıibi p1rıl pırıl donatılmıı 
tepıido idi. 

O tepıide a ler yoktu 
yarabbı?I 

iki ~ arııhklı küçlik şişe 
tabaklarda en iyi cinıindeo 
dılim, dilim keailmiı kaıar· 
lar, yine onu tanzir eden 
karıılıkh tabaklarda buruıuk 
yh lil •e 1arı • renkli Karabu· 
run zeytini rinin en iri •• 
temili, onlaraa araıında bir 
kl çtlk ılıe tabak erik mu· 
Hbbaı, bir knçilk şiıe tabak 
ateı koruna benıiyen çilek 
re~eli, onun yaaıade bir ta· 
bak kızılcık reçeli. 

Baıı akoamları bu reçeller 
yerlerini batk çeşit reçel· 
lere terkederdi. 

b ı·· t 
1 

--o,--
Londr ( .a) - Af ik d11 

barek tt bülunmak içio mev· 
sim gelmiştir. Cebelütt rıkt 
lınan tedbiri rin bir taıı ftan 
Afrika h ekatiyle lak dar 
olduğu zibi, ş rktan sonr 
başlaması muhtemel herek t 
için olma ı ihtimal h riclnde 
değildir. 

Bur d t nkl ra k rşı bü-
yük hendekler çılmı tar. 
Ayni zamarıd 500 metre 
)Üksckli te i tep ye topl r 
yerleştirılmi§tir . . 

----o--
Çimento 
Fiyatları 
Her torbaıına perakende 

zami ol rak •ı•ğıdaki fiat· 
ler teıbit edilmiştir: 

A - Basmah ne, Alsan· 
cak ve ci•arı ıemtlerde 153 
kuruı, 

B - Tepecik, Halkapı· 
nar, Karantina ve bu semt· 
lerde 156 kuruı,i 

C - Eırefpaı•, Gnzelyalı 
•e semtlerinde 158 kuruı, 

D - Buca, Bornova ve 
K rııyaka n hiyelerinde 163 
lraruıtur. 

Iıbu fiatlerden fazla ya sa· 
tı~ y panlar hıkkınd milli 
ko ranma aDUDU hükiiml • 
rino tnfikan t kibat yapı· 

lacakbr. 
-.--o .... .....-

Bunlaran uk taraf l nn• 
dizilen bademli ve ıusamb 
yaih çörekler, kilçük kar 
ıibi beyaz ırancoıa dilmleri. Or n yangını 

lrtar tepıiıinin haricinde Cumaova ının Şaşal ve 
'fe sofra lluriode donuk Keler köyleri ara ıoda or· 
cam gibi parhy n Ayv lak maa y ugını çıkmıı ve ıön· 

ıeytiny•iı içinde başları taba· dürülm si için tertibat alın· 
tın oı taaın•, kuyrukları ke· mışhr. 
narına ıelmek ibere munta· _ .;.. _ _______ _ 
zam bir daire ıeklinde dizil· DUnyada Neler Oluyor? 
miı, küçük ve kıl gibi ince 
kıymı kla aardalya b hklan, 
aralarına serpilmiı maydanoz 
lar ve zeytinler: 

Bııka :koçük tabaklarda 
yine kOçlUr yuvarlak bıılı 
ve açık mor renkte bulunan 
ve uçlarında hafif tilylü ıa· 
çakları olaa turplar, ayrı bir 
tabakta kehlib r gibi ı rı 
biberler, beyaz turplar, ge· 
rek yeıil re kt tomatesler, 
birer ate~te yıkılmı kn~ıl 
çivi ıibi havuçlar, lahn yap· 
raklan, mor k difeyi ndı· 
mini patalcenl r, er iz y p · 
rakları, ı rı h ıki t ' r nğlnde 
asma korukl rı, kütür kOtür 
çiğaenen ufacak hıyarlar. 

Hulisa her türlil seb~e ve 
batta meyvelerden ve halis 
kokulu gül v ya üıüm sir· 
k si içinde y pılmış turşu· 

in . 
Beri tarafta pe be, penbe 

kııarmıı Ye birer müselles 
parçalara yr lmış ıu mı bol 
ve arayelerla d pü kürme 
benler aibl aerpilmio kar c 

otlu Ramaıaa pidal ri ve ar • 
larında ine• v kıı rblmı a 
ekmek dilimi rl... 1 tı if t r 
1.fra11. 

- nu Yarın-

Atlara uuku otu! 
At da fil gibi ayak ibtün· 

de uyur. At kendiıiniu ke· 
mik çatısına mükemmel bir 

muvazene vermeğe muvaffak 
olmakta ve bu suretle yatmıı 
gibi istirahat etm ktcdir. 
~ Birçokl n atın uyum dıgı· 
na inaaırl r ki ıl doğru 
değildir. At uyur fakat ayakts 
uyur. 
Mıab z tan daimi urelte 

y kta uyuması zayıfl m sına 
ve kuvv tten dDşmcıi e c-

bep olur. Bunun için b zı 
me!Dteketlerde ti zorl y • 
tar rak yerde uyuturlar. 
Mesela Meksikad ti rıa u· 
zun müddet ayak üzeri uyu· 
masandan z yıfıadığı v kuv· 
veltcn dii tüğü görülünce 
Mek ikalılar dığJ rd yaba· 
ni olar k yetişen ve adı (Uy· 
kn neJ>ah)'olan bir otu top· 
layıp·h yv n ~yedirirler . Uy· 
ku otaau yiyea hayvan b r· 
h 1 yer ıerilir ve bilifa ıl 
36 saat uyur. Ne sıllrDltll 
ne d dllıtmek hay9auı uy • 
dır mız . Bu uretle kd vi 
dilen atlar t kr r kuvvetli 

olurlar m•t· 

.......... ........ .., 
ı " usy DID ı 

Carları'' 1 1 VE ı 
t - anlı lhtllaller - i ........ ~ .......... -.. .. 
V aıa11: HALiL ZEKi OSMA 
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iki gün sonra · Çer Ruı 

ı royı nezdindeki ecnebi se
firlere yazdığı notada, Ça· 
reviçin ini bir hastalığa ta· 
tulduğanu, ölllm halinde ha· 
linde babası ve aile efradı· 
nı görmek ve helall•ımak 
istediğini, ölmeden yetiıll· 
diğini, bütün kabahatlerinin 
affedildiai, neticede iyi bir 
hariıtiyan gibi müsterih bir 
ıurette ruhut\U teslim etti· 
ğini bildirdi. 

Fakat bütün v.ak 'alara va· 
kıf olan ecnebi elçileri buna 
inanmadı. Nitekim Avuıtur• 
ya elçiıi Bleyer imparatoru· 
na y ıdığı bir raporda 1ö1I• 
diyordu : 

"Rus veliahdının kılıç 1• • 
but hançerle bir odanın için· 
de öldürüldOğli Ruı •• 1a
bancı mahfillerde ı6yleni· 
yor. 

Rus topçu muallimin ye
ğeni Bruhioia yızdıiı bir ki
tapta iae Çareviç ıebirlen· 
miıtir, diyor. 

O, işkenceye çekllmiıtlr. 
Baba11nın önünde can wer· 
diği doğrudur. Fakat belli· 
laım• merasimi doiradan 
doğruya uydurmadır. 

Peteraborg ( Leniagrad ) 
kale garnizonu makayyedi· 
aia vukud defterinde okun· 
duğuna göre 26 bazıraa, ıa· 
at sekiz, kaleye baıta Çar 
olduğu halde bir çok preaı 
ve mabeynciler geldiler. Sa• 
on bire kadar Çareviçe lı· 
kence yapıldı. Çıkıp gitti
ler. 

Ayni güDd• öğleden ıon• 
ra s at altıd Çareviç mah· 
pus bulunduğu hUcrede öl· 
dürüldii. 

Yine ayi vukuat defterin· 
-de ayın yirmi yediıinde ıaa· 
lar y zıhdır: 

"Bugüa Poltavada Tilrk· 
lerle yapılan harbin yıldönli· 
mü olmak münaıebetiyle ki· 
lise ayininden ıonra havaya 
bir fişenk atıldı. Şehir ka· 
1 ıindea 33 .. top p tladı. 

Semetof ki ve Broobra· 
j n ki 1 yl rı layları buaa 
y yhm leşiyle cevap verdi· 

·ıer ... Bizim kaleden 43 top 
atddı . Bunu bir piyade ateıi 
t kip etti. 

Bir kaleden de üçiiacü 
olar k 53 top patladı . Bu
nu da bir yaylım ateşi takip 

etti. 
Ayni gün Aleksandr Ça· 

reviçi cencz si bir tabut 
ıwiçinde dört asker tarafından 
·Bastiyon mıbpuıbaa sinden 
viliyet bıphıh netine nakle· 
dildi. 

Ayın yirmi dokuzunda 
(S n Piyer) glinil yani Ça· 
un yevmi mahıuı olmak ha-

••••• .., -: 



[llltlN sisi 127 !YLOL .,,IJ 
""------------------------~----------------------------------------------------------------------------~--------___,;.~ 

mağazanın Etibank hariç· 
müdürü dün ten kükürt 
tevkif edildi getirtecek ---Mıtazalarında mevcut ten
• •• ıeılong beılerile kri· 
:etleri 11bıa arıetmemek ve 

lakilerl teıbit edile11 kir 
eldi feykiade fiatlerle ut
ktaa ıoç1u olarak adliye· 
Yerilen Şcmla Şükrü ma-

aauı Odürü 8. Nafiz 
mlı mlie11eıesinin , rnesul 

Hmuru B. Hayri, düa b k im 
aıaıu11da if .. de v ı·mfşlcrdir. 

Verdikleri ifıdr-ye naz ?AD 

açları 1abit g~ruleo 8 • 
lafiı ve Hayrinio tavlufl • 
I•• ve mu bak melea ioia 
•••afea devamına karar 
erilmiıtir. 
Ba m e .. ese h•kkıodaıı 

•ılıyan kanuai tak ibıta bu 
,.fta devam edil ce ve ka· 

:\Fa bailanacalcbr 
Piya1ada yapıl11n lctkik

tre nazaran bazı sıiycce~ 
IJaıı fıatleriude ıon baft 

• ıebt!pıiz bir y\iluelme 
llmlıttlr. Y ayecek m d

lerinde de ylikıelmc muo 
m ıarotte devam dmı:k• 

ada, komisyonun te.bıt 
,lediii kir temia ediıdalii 
frllmlıttlr. Fiat mürakabc 
f'•bolöıferi bu itle mtşgul 
11D•ia baılamıştudar. 

---o---
.... ,.,,,..;:__lediye daimi 

•• • 
encumenı 
--o--

Belediye daimi encümeni 

~·- Doktor Behçet Uz'un 
~itinde toplabmlf, bazı 
kakların yol ve ka aliıH
• ioıaabnın müteahhide 
Weılae karar vermiştır. 
Doktor Behçet Uz dilıı şe 
r içinde tedkiiller y•pmıt 

ı bir kısım belediye iaı••· 
teftiı etıoiıtir. 

savleti-
•• • 

numunesı ---Aakara - 18 ieci Cümbu
'•t bayramı h•zırbkları de 

ediyor dlltüa yurtta bu 
Jramı parlatmak içia ko· 
.,., faali1ettedir. Bu mü· 
•Mtle Ankarada muaz

blr geçit resmi yı pıla· 
br. Ay11i gBnde bir de 
al rumi icra olunacaktır. 
ıl de c&mhuriyet baloları 

,.._.. ... -•celdir. Aakara i"Çit 
iae ber viliyetten izci 

selecektir. Bu bayramda 
açılma ve temel atma 

aleri de ol,cakhr. 

• 

-------
Koordinaıyon heyeti ·ha· 

riçten k&kfiıt idbali için Eti" 
banka 500,000 liraya kadar 
bir kredi açılmaııoı kabul 
etmittir. Doğrudan doğruya 
miiıhbıile aatalacak olan bu 
kiittürdüa utıı fiati lkhHt 
ve Tıcud vekildleri tara
fından tayin olunacıkhr. 

---o--
Yo f aliy ti 

---o--
s~rg roadan bildirildiğine 

göre Soğa ncı köyü il~ Şose
d mı öyil ar .. anda yolun 
taı ve ı ireaile tc:aviyd tü:a· 
biyeaia llı:ım lf• len uıta 
paruını 6yila ileri gele 1le 
rinden 88. Hamdi Arık ç, 
Hulu Ôkere t, K mil Tau z, ı 
Ah d Önder, doktor Mt h · 1 
m• t, Şilkrü Sar f, Ala ı tiıı 
t eaJfo et ıf ler e bu h yarlı 

h t k te eğ tmen B l m 11 

H .,~ y ö ayatı o&muştur. 

Irandan 
Gidenler 

T brab (.. ) - Royt r A
Di öU .JlD buıusi mub biri bil· 
dirıyor: 

Mıhver aj olarını götüren 
dördüucü tJ en Ç rı•mba ak· 
Ş •mı Ahvaıa terk.tmittir. Bu 
•j•olar lagiltere lmpuator· 
tuğunda bir yeıre gö .derile
ccktir. 
dunluın arHında 50 Alman 

lran limaalaranda yakalanan 
ltalyan gemilerine menı!lp 
80 bahriyeli , R şit Ali iıya-
nına iştirak etm•ş olan 40 
lrakh ile 16 kadıu ve çocuk 
Polonyalı ve HoUandah birer 
Nazi Yardır. 

8u kafited. Alman Rumen 
ve M•car elçıııklerioiu me
murleı:rı ile aileleri vardır. 
Bunlar nakildaki miltkllat 
dolPyısile küçük gı uplar ba· 
linde Türkiyeyo sr1rme~to· 
dirler. 

Londra (a.a) - Taymiaia 
diplımatik mob biri yazıyor: 

Iran potiıi hetı Dı m6tte 
fi&..lerin elinde bulunmayan 
Almanl•ra yarına kadar 
mühlet vermiotir. Alııi tak
dirde bunlar lraa mablıeme· 
lerine tevdi edilecektir. Bu 
karar takriben 80 Almanı 
alikad111 etmektedir. 

Kaşar • 
reynı-

oarh • 
rıne 

lıtanbul - Miirakabe ko· 
miıyoau kaıar peynirine top 
tan 120, parake~d 145 ku 
ruı narb koymuıtur. 

uıyanıro bilet1erinizi 

DYO· - RI El~ -üzde 200kir a k maş satanı 8itarafJık 
bir m ğaza sab"bi adliyede 1 kanununud 
lıtaobul - ş .. h rimizde ibtikirla mücadele daYHI büyük 

bir tiddetle de•am etaıekt dir. Bu dava, normal Htltlar 
baılayıucaya kadar de•am edecektir. 

Busıila Beyoğluaaa m tbur M•rinos kumaş m•tazaaıada 
yüzde iki yuz karla kadıo kumaşı alırken kontrolörler bir 
cürmü mefbud yapılmışlardır. Ba mağ.ze sahibi yakala
dar.ak Adlıy t' ye veıılmiştir. ı\yrıca ıetırio mubtelıf yerle
rinde daba 12 ıbti ıdir 9aİf. 1uı tesbit f'dılerek ihtikar ya 
paalar Adliyeye ve iln işlerdir. 

-----------------------~---

.ilgası mub.,) 
hak gibi 

v. •'·ıı:ı:..):sı~ 
Jık kanununun ilrasa bık f" 
da ay•ndan bir zat tar•~ 
dan verilen tak• ir dol•"' 
ıiyaai mahfiller bu k••"' -

kongre tarafıodaa itfa"tsf' 

SOYYETLER HE DiYOR1 1 ALMANLAR NE DiYOR? karar v~rileceği kıo••"' 
taşımaktadırlar. Jofir•tc• tll -----

-Baıt4ralı 1ınci •ahifede
daoa dt iaıdir. Alm ol r, hıır 

i~gıal ettıklerı bir ıleri Dok• 
bda tahıdmat yapma sure· 
tıyla bar mt.vr.ı bııı l ıı: e soku 

yoı lar. Bu yüıdco bu köyle 
ıin İı:.taı dada aı.keı i C '- pb dıı:: u 
ebewmi) ethdır " 

Moıkova, (•.a) ...:. So\iyt:l 
tebıiii: ıs ~y)ül gfinu kıta
Jrr ı wız bütün c~phe boyu ca 
dütmın l muharebe 'twııtar. 

2J eylü gü ü 70 şı b v 
mub r b erı de v t yv r 
d"fı i opJaıı hı fıod o 68 za 
da y'-iı dc olw.k ii~cHı 138 
düş ..aau t ... yy.ıesı tah rıp "dil· 
nııştır. Bızıw ıuıybımı• 36 
tayyaredir. 

24 yıuı l • rabu Alm•n tcb 
ıi"iotu Kıy f mautakasıoda 

570 ıabtİp \:dılmıı ve 380 

bıa eatr ahuollf olduğuna 

dair ve::rdiğı h 11 ber1 Ruı teb 
liiı tekzip t:lmeldc ve fÖyie 
dc::m\:ktedır: 

Bu mıntakada ~idd tıi mu 
barebcier devam diyor. Hiç 
fÜpbesiz zviyat vudar. Fakat 
buuu hali h lA zuda turib et· 
mek iÜçtur. 

• 
muzesı Ef es •• 

-8 ştarafı 1 nci sahifede -
Bulio, ( . ) - Bir aaılıe ı 1 

me1ıb adan ON B. •j rnıına 

bıloar1ldığ D '-" gö e 25 eylül 
günü s.v .. ş hıyyueleriodeo 

ve ş ı uk.laı daıa mürckk· p 
mühım 1' fekkülleı şark cep 
be ııiode as.. eri bed flert! hü 

eb• dan bir aza bu m&aa• f 
beyanatta buluııaralı, 1'~ 
1 cak tazyik üzerine bd d' 

DUDUD ya ilga vey• t•,d' 
uğ rayacağı muhukak O ,f' 

iuou f .kat keyfıy• t koO~ 
de d"'ğil, millebo rey,'o•.-.' 
racıat ıuretile h•lledıldl ~ 

cuw etmış erdir. Hir tayyare 911 l•-
m~yd.mnda yerde bulunan müb119eret olunduiu i el 
biı çok tayytıtrelt:r ımba edif- aleyhine netice •

1
'' 

mtfhr, A m n bava kavvd ğint kaydetmiıtir. , 
lelİ c nupt v şıoıa Jde Sov· Rus Alınan harbin• tı w 

•kt'"' 
yet ba l •ya. ı .. r 1<1 ıst ı bkimia· eden ayan aıaaı ber 1 " 

b - ~· rı o , ll • ı t eşe Ilı kolluı· rııfın bıtap düıuoceY" ,I' 
ıı & ş ıddeth bucucu lar y pcnak barbe d~vam ed~ceii "j, 
suretiy le orduou hare.: katına atında olduğunu bildirl01

..ll" 
müuheret etmektedır. 25 l F b•'r 

ylü ld e sker ve malzeme Alman ar raoaa t,t 
na jj d - çok eh •mmıyetıi riode yaptıkları bir ç:~,,I( \, 
ol rn bir d miryolu mlinaka· rübeleri burada da te dl'' 
1 h durdurulmuştur: dalar; f~k.t netice alalll• ,t 

------ ea son olarak cepbe•1•.,~ 
Hcuıende erin ta11ad•n b6cuma ,.., , 

ettiler, bu tabiye bBcodl ,JI 
im ti hanı ra11ada akıncıların ·~,.-

lstanbul - umumi yerler- atmasını imirdir. Bu '' tfl' 
de şarkı ıöylıyen 30 kadın dahi askHlerimiıl t•f'' ,t 
ve erkeğin konserveturdaki dı ve topçumozun ö18dl _,-
imt haohırı bugüo yapılmış- tan ateıi araıında d8f fi 
tır. 8ualudaa cö. cıü muvaf binlerce ölO ve yarıl• ~ 
f olıım mıştır. Mllıeyyen k.,.. 
S H 

bar p malı: meıi bır• JI 
enar, amıyet y .. Suna da . i 1tl,..-

Haber aldığımız., göre Efc;1 imtihan edilenler arallndadır. gerılemek mecbur 1 
müzui ve harabcler1nin iz- I kaldı. ~ 
mir wliz~•i müdürıüğüntıo !Dayı, teyze ve ~I 
nezareti altınd bir şube ha d P, 
liode idaresi Mauıf vekilli iki yengelerini iAS KE.-. 1 
j'ince tekanür etmiş. gerek 1 k • ı DAVll!!'f 
mczkir mtıı.e v• gerek har - esmışl r ! ı 1i1i11 I 
beterin daımt olarak lzmir lsta1Jbul - Bafrada Hasan ::337 Oo-g~u-m-ıu-ıa-r ~ 
müzeai mildür lüj'ü ün idare ve HüaeyİD adındaki iki kar· - iP, 
ve mirakabeıine verfü cej'i d ı 11 SO yııu daln dayıl1rı t 
bildirılmiıtir. H annl• 40 yafıodaki teyze- hal moraoaat 8 -111 

"Efeı müıeıi memurluğu,. leri Ayşryı, çoçukları 14 ya• bl""' I 
da "Efea müzesi mub•fızh- şındaki Hüıeyin ve 8 yaşın· ı lzmir Aıkerlik Şii S 
i•,, na çevrilmittir. daki Neziheyi boğaılıyarık ı den: ..-llJ 

kesmitler ve d<Srdllo&a de ı 337 Dotumlu ve b9~; J 
Evlatlık başları ... g6vdele•iadea aya- ı ıa mu•meıeye tabi 1 ~'.t 

1 
• l rarak gömmliılerdir. ı kıH hiımetli ba •"'~,r'J 

SttyeD er KatiJler, bu akla ııim•z ı ıunlariyle dij'er ıe1179f''1 
Fakir dütmüı bir aile 4 vabıeti 575 lira için irtilsip ı meıua olan erlerİll' ~ S 

aylıll bir kız çocuklarını ev- etmişlerdir. ı sıflnll ıubeye beb'
111t-I' 1 

lidhk vermek iııtiyorlar. Ke· Hidiıeden ıoara parayı ı m6racaat etmeleri, 1;,.~, çecıler karakolunun ar1'a· ahp kaçan katiler, bizzat • yenler hakkında tl ıft' 1 
ııada Neaibtıler ıokaiında (4) j ba 1aları Hüıeyia tarafından aık~rlık kanaoaoa• tft- 1 
numaralı Rcsül aileeviode jandarmayı haber verilmiı ı maddei mahıuı••1111~,ff· 
Yuıuf KOı "çOye müraca•t. ı' v yakalahlr:oııhr. ı bik edileceği 111

11 0 

dıioler. 11Aoadolu,, 

( Saadet ) Klfe•lnden ahr.ır.. Çorakkapı Polb Merkezi 
•u , .. , 4 H •s T. ıuı.. U~DER Telefoaı 


