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Son D- kika 

• r .LiBYA DA 
· l ingilizler 150 tilomet. 

lıırıMiZii·oi YiRm.1 
• 

LAZtM GELECEKTiR 

relik bir cephede 
taarruza geçtiler 

---o---
8• 
ı.'' okuyucumuz yn~yor: 

"' e111ouniyetle ~ğrendiği-
•ıe .. 

~ib gore. encl1d iÜaden 
~I •rea biitüa fırınlara v~-
~'~lll ua miktara bir bayii ar• 
~d IQııtır. Meıeli: Karşıyı
'-ııa • •e maballemiıde bulu· 
,, ~ A.lıybeyi fıruııua şimdi: 
'- •dar ırüodc altı ça9af 
~I~ •erildiii halde dlia bu 
lıt, ~~ on çuvala çıkanlmıı· 
~ uoyle olduju ve ••ktiyle 
'-~lh çuval aadaa b&tin 
~ lleli ekmei•nİ bol bol 
•-ı: laalde dlakii on ç•
~ • ekmel11iı kalaa da 
''-aıtar. 

,'u•de sepeti, filesi, çın· 
~b-.lananlar birbirinin 

\~ lla binerek çıkan ek
~ •ri kapıııyorlar ve e•· 
\ ~bir veya iki kilo alan
\4 11 aefer beo altı kılo 
.;• alarak ıavuşuyorlaı!! 

\ '-•.lin ne çirkin •e ac 
s~ bır hareket oldui• 
\ ••dadır. Son"a kendi 
~,-~.,.. yaptıiım anşhr
''- llızaraıa bu f aıla alı
\, 'ir111eklerin bazıu köy-
~•e bıılra yerlere ıöa
'- )or ve bızıları da mem
t\~1duiu halde pckıimet 
\ •lr için ihtiyat olarak 
"'"111uı! Ba•a •• lüzum 

? ... 

~~lKıN SESi: 
\ lca bizde bnn11 dair bir 
~~t )•zdılr. Artık bu i , e 

• ~~ ~Qıııın el koym11ı icap 
'

11tedfr. 

kll SESi ::~ru~ 

~ver neler 
söyliyor 

v --o---
1 ::h•ıton {a.0ı) - Eski 
it llllıur Hoower dü~ ı6y

I bir nutukta Amerika
' ~vrupa kıtasına as
t~ d ~ ıa ermek buıuıunda-
:''~ları tebıırlh ettir· 

~ ' demiştir ki: 
th 

'd~/' harpte Anupaya 
f- •lea askerler gibi bu 
~G ıe_.kiyat yapamayız. 

i ~il l\vrupıya n aşığı 
t it Ya11 asker ~öaderme
l~t•ı111. Bualan ıevk i~in 

d'llrıılu vapurla11n ioşası 
, ' beı aeue zamana 
tı buluJdui•ou ı6ylo .. 

8. EDEN 

Loadra (ı.a) - 0611 avam 
kamarasında hariciye nazırı 
8. Eden beyanatta buluna
rak Bremanya yoluna kartı 
Japonlar tardnıdan yapa1a
cak iier bansıi bir hareketi• 
vahim neticelca doğuraca

ğını kakiyetle ıöylemiıtir. 
Mebuılardan ~iri ba yolan 

kapıdıfmHı halinde Rusya 
ve Amerikan mcnfeatlerinia 
lıaltldar olup olmıyac ğnu 

Edeairı bilip bilmediğini sar
~uşsa da huiciye nazırı ou 
ıaali cenpsız bırakmıştır. 

--im;--
Ruslar müthiş 
bir tayyare 
kullanıyor ar 

Stokbolm ( ı .a ) - Şark 
cephesinde Alman orduıunua 
çok n zik olduğu şu zamau
da Ruıl r, Alman yürüyüş 
kollarına ve kuvvetlerine 
karşı tesirli neticeler veren 
bir tayyare kullaDmıia baş
lamış! rdır. 

Bo t yyaler Almanlar ta
rafındac "öldürücfi düşman" 
diye tavsif edilmektedir. Al
man a kerleri iıe buna 
"ıublı tayyare,, ismini ver
mişleıdir. 

Bunlar yürily6ş kollanoa, 
topçu mcyzilerioe ve Alman 
bava meydnnlınna 20 metre 
kad11 alçaktak top •e mit
ralyözlerinin öldürücil ate 4 

ıini tevcih eder~ k bilelim 
etmekte ue karşı koyma ba 
taryalar1nın çok ıiddetli at • 
sine tabarnmiil etelctedir. 

- --
A MANLAR 
Tahta barakaları 

aııuorıar 
Londra, ( .a) - lşgıl al

tında bulunan memleketler
deki tahta barakalar Alm n-
lar brafn:d n eöklOp alın
maktadırlar. Bualar Baayaya 
ıevkedilmektedlr. 

---o---
Londr (ıaat 8 15.10 rad

yo) - O rta şark l ıı giliz or
duları baş kumıiDdanhğ'ıl!ın 
fevkaıide tebliği : 

Sah gÜDÜ sabahı seher 
vııktinde ordularımız kara
dan, deniıdea ve bavadaa 
Libyi\ dıt 150 kilo rnetrelik bir 
c~pbe boynuca umumi bir 
taarruza luılkmışlardır. Ot
dumuı şimdiden 50 millik 
bir derinlikte düıman ara · 
:ılıine iİrmif bulunmaktadır. 
DDşmanın mukavemeti az
dır, deniz kuv9etferimi~ Hal
faya ve Sollumu ıiddetli 
bir surette bombaladalar.Eıir 
edilen düıman Hkerleriuin 
büylik kıamı Almanlardan 
mürekkeptir. 

Yapılan ilk bava harbin
de 18 dilşman tayyaresi dii4 

şürülmüşiür. 

Harekı:.t plio mocibiuce 
dct"am etmektedir. 

---o---
Alman harp 
muhabirleri 
Neler sounuorıar 
Berlio, (&.:a)- AJman rad· 

yo!ın · diia ak,ım Alman 
ordularunn Rusyada nelere 
katlanmak liznageldiiioi rad· 
yol;ıda 11eşretmektedirler. 

Moskova ve Nara arasın
daki cephede bulunan bir 
harp muhabi:inin verdiği 
haberler radyo ile yayılmıı
tır. Mub birin bildirdikleri 
şöyl e hulisa edilebilir. Kızıl 
ordu topçuları o kadar fa•
liyeti artıroıışludır ki Alman 
as erleri ateşio pek yakı
nında boluDdukları hi11ioi 
vermektedir. 

Gündüz ve geceler çok 
ıoğak olmaktadır. laıe de
poları olmadığından liyıkile 
yemek ihtiyacı karşılanma· 
makt&dır .. 

Ancak geceleri ııcak bir 
yemek verilebiliyor. Ruslar 
her türUi siliblar gece ve 

gündüz durmadan ateı edi
yorlar. Su vuiyetler kar,ı
smd elimizden geldiği ka
dar mukavemet ediyoruz. 

Başka bi: barp muhabiri 
de çamur del"yalarından 0 

k•dar müteessiriz ki toplu. 
batti tayyareler çamura tapi 
lanıp kalmaktadır. Tel kab
loların buulcrı sökmek için 
bir çok emek sarfediyoua 
hunları yerlerinden lnmıldat · 

mak hile imklnıız 16riUmek· 
kdir. 

General 
Veygand 
Azledildi 

---o--
Vaşinıton (a.a) - Vişide• 

alınan haberlere g6re hils 6 
met Hıtlerin talebi üurine 
general Veygandın baiz ol
duğa Afrika umumi murah
buı uavaaı kaldırtlmııtır. 
Diğer tuaf tan -Hlibiyettar 

lcayoaklar teyit edildiiiae 
göre general V uyg nd vazi
fesinden t'lzledilmiıtir. 

--o---
D. N. B. göre 

Berlin (a.a) - Dünkü Al
man tebiiği bak~unda 2ske i 
makamlardan D. N. 8. ye 
aşaiıdaki mallmat veriJıniı· 
tir: 

Alman am•mi lrararribı
nın Alman ordularının •nı· 
ZDffera1<ıe ilerleyiıleriae de
vam etmekte eldaiaa• 161-
lemek t ve fikat ha•l'İ cep
helerde ileri yOıilyli1tl11 de
v.m ettiğini bildimemekte
dir. 

Bu ilarleyiı tahminea Le
ııingrad ve Ladoıa yolu ci
varında olmaktadır. Teblii
de 171 tınk'ın tahrip edil
diği yaıılmaktadır. Bu de
mektir ki Raılana Ruıların 
3 motorize birJiii imha edil
miı b11laamaktadar. ' ıl• 
zaıfıoda Sovyet llaYa kov~ 
vatleri 233 tayyare kaybet
mesine mukabil ayni mlid
det zarfında Almanlar ancak 
24 tayyare kaybetmiı balun
maktadular. 

--o---
Mıster Harı
man diyor ki 

Londra (•.a) - Domkraıi 
cephesine yardım itleriyle 
meşgul bulanan komiıyoaaa 
reiıJ Mister Huriman din 
lagHiz batv!!kil muavini hay 
Atlee ile tayyare ile Ame· 
rikadan Londraya relmiıtir. 

Hava iıtaayonuada gaze
tecilere beyanatta bahman 
Mister Harriman, lngilizlerin 
Ruılaıa mev'at yardımlarının 
fevkalide bir ıiiratle bat•· 
rıldı;ı ve Amerikanın da bu 
sürate ayak uydaraca;ını 

çünkO biz Amerikalılar Ruı· 
ların tesUm olmayacakların• 
kanaatimi• •ardır. 

~--.. --
Fransanın 

iaşesi 
Nevyork (•.a)Amerikadaki 

Franııı •_büyük elciıi bay 
Henry Fransaya gönderilecek 

yiyecek maddeleri ile esir 
askerler gönderilecek paket· 
ler mcs,elesi hakkında Mis· 
ter Hull ve Velı ile uıua 
uıadiye 1r6rBtmG1ttlr, 

Bir uydurm 
daha 

- .....,.,. 

. . 

. ,. 

B. FON PAPEN 
Berlia,(•.•)-Baın ecaeW 

radyola11 •e ıaıetelerl 
Almanyaaıa Aalrara ... ,. 
elıiıi Fon Pap•• tuafı .... 
bir lıpanyol ıaHt•I•• ... 
rildiii iddia edile• mlllbt 
hakkında mltalallar JlrM
tlkleriaden aalllllyetH ..a. • 
fillerde F oa Papeai• i»aMI 
ıeçen razeteye biç ltir •1-t 
lakat Yermediti be1•• .U. 
liyor. Biaaeaaleyll ita ı...a.f 
ve radyoların malatelif k..-ı 
biaezonlar yaparak H ._.._ 

etrahada ylrittlkleri .... 
lailar biç bir eHH •• ,. .. 

mamakta olap ta .. ..,.. 
uydarmadır. 

---------
Rusya 
lngiltereden -ıaıar, Ruııı n ~ 

ıırı harp lllıııı 
ııtııır 

Stokholm, (a.a,) - · lnef 
kaynaklarında• •eril.. .... 
limata ı&re Loedradald s... 
yet biyülr elçiıi Ba, llal•lır 
Inıiltere h&k6metln• mlra
caat ederek laıiltereaia el.,. 
bal Macariataaa, Ramaap,. 
ve Fialaadiyaya bup ill• 
etmesini iıtemiıtir. 

Api kayaaklarcla• "ri· 
len haberlere 16re keJfiret 
lnıiltere hlkümetiace tff• 
kik edilmekte oldaiaaa " 
tedkikat lıitmecHkçe -.. 
teveHll edilmlyecelıtir. 

---o--
Paris mahke
mesinin ka

rarları 
--o_... ... 

Pariı, (a.a .) - Pariı ma•· 
kemeai baıuıi dairui d .. 5 
komtlniıti iki seaetlen 15 ... 
neye kadar haplı cezua O. 
tecıiyealae karar ••raütflr • 



Jı;.--a;;ç-K:~~ Fabrikalarımız 
zın Hatası f da m~vaffa-

" ........ 31 .......... kıyet 

Şeb r Haberleri---

1-: ...... -- -" ....... . 
'1UGft: Nadire Seymeneflu 

kadın 
bacı ın 

• • 
:ızıne vuruyor 
1 

liri 11 at aoora yolcular 
~ leybeli adada telefonla an· 
t e .. •ja ettikleri evin k•pısının 

alade duruyorlar. Doktor 
tatıyor: 

J - Bir hafta evvel Jatao
)aldaa telefon etmiıtim. 
{ abyı kira ile vereceğinizi 
'ı.ylemittiniz. 
· Beya' saçh, ıişmaıı, büyük 
rljiiıJii ve yaıını hdli edec 
1ı:ır11ıklarla dolan yüıünü 
•araıturarak Salih beyi dia· 
fJeD Rum kadını: 
ı - Evet efendim haberim 

1rar bayuran bar•ııdır. Ben 
~ •İİa hanımı tarafından te
:.&lik için tutuldum diyor 
• ıslak ellerini önliiğiine 
lewek ilive ediyor: 

V ı - Eier biı:metciye ibti
racaaız ..,.,.. yanınızda ka-

\ ~•11m: 
t - 01ar miidam .. Emine 
*'1• iıaret ederek,, bu 

meti yapar sen de ortalık 
Jllae bakaraın. 
ı Nevla pembe 6rtiilü geniı 
~emir karyolaya bır«kıyor 
ıce•df ni, Emine bacı pence
~edea batını uzatarak etrafı 
\eyrediyor ve derin derin 

ı 11~fH alarak: 
ı - Aman çocuklar diyor, 

i
ıçim serinledi bu memle
~ıette. 

: 1 * • • 1 -;:~evin hanımın butahiı 
J•4i ? Büylik hanım? 

1W - Doktorlar sinirleri b~· 
r 1 ıalma.1 diyotlar zayıf düş· 
1 pliı. 

T Rum kadın Emine bacıona 
~ 1

1lbiae vuruyor. 
\ -Bak büyük hanım diyor, 

• 11aaa birıey anlatacağım. Bir 
1~oktor buif edeceğim. Bunu 
tbe7efaodiye ıöyle, Nuin 
~apıma ıretirsio ona. 
ı O eenada mutbağa giren 
doktora Em~ne bacı hemen 
ıaolabyor: 

'ı - Salih bey diyor, bak 
:madam bana bir doktor 

1 Jarif ediyor Nevin hanım 
dpa. 
ı Salih bey alikah bir tarz
(ja: . 

\ -Kimmiı o madam, diyor? 
t - Semih bey iıtlJlinde bir 
doktor. Avrupadaı: veni 
ı•lcli çqk iyi muayene edi· 
ror ve ilaçları çok tesirli 
layor. 

1 - Kıliniği nerede? 
- Beyoilunda. 

1 
- Sen nereden biliyorsun 

yl olduğunu? 
- Altı •y evvel y•nında 
alandağum bir banım vardı 

laaata oldu çığırdılar onu 
lt•cak iyi etti. 

· (ArİrHı var) 

---o--
Ist cbul - Karabük De

mir ve Çelik fabrikasında 

imalit rtm kt11dır. Geçen 
sene içinde 90 bin ton de
mir iıleumiştir. Fabrikanın 
muhtelif kuturda ıu borulan 
imaline mahsaı kıımı açıl

mak üzeredir. 
Kurulan çelik tel fabrikaıı 

movaffakıyetle çalıımakta
dıı. 

Bir ıüper fosfat ıubesi 
tcaiıi de .. kararlaıhrılmıştır. 

-----o--
Hırsızlık ve 
Rüşvet teklifi 

Meaemeu kaıaaınıD Hel
vacı köyüuden Mehmet kızı 
Dudu Acor adındaki kadı· 
nıa beslediği kuıasur.a ayni 
köydcu Hasan oilu Hüıe· 
yin Dağlı, Ha1aa oğla Ya
ıuf Deniz Hiseyio oila Ş!· 
rif Ôzgeç adlarındaki ıabıı
lar tarahadau kuz•ı•ıaa çal
dıkları oiklyet edilmni tiıo
rine yakalanan ıuçlulu, ıuç
larılu itirafla çaldıkları ka· 
zunun bedelini tazmiu ede
cekleri ve haklarında mua
mele yıpılmama11 için de 
kareıkol komutanı Kizım on· 
bıııya on lira rüıvet teklif 
etmiş ve kabul edilmemek
le ber iki ıvçtan dolayı 

b k 1 11ndn muamele } apıl
mıştır .. 

--o---
Avrupa trenle

ri yolu 
Edirne - Uzuo.köprü ile 

Sivilingr d arasında bulunan 
ve Avrupa müaakalitıaı te· 
mia edece · olan demiryolu 
köprülerinin iaşuı sona e. -
mek üzeredir. 

Ardıt nehri üzerinde ıim · 
dilik muvakkat bir köpr6 
yaptlm•ktadar. 

Meriç üzerindeki Hm• 
köprila ün iaşuı daha bir 
müddet gecikecektir. 

Şimdi Avropadaa memle· 

ESRAR 
IMALET EK 
Bayındmn C mi mahRlle· 

sinde oturan ve kerıevir zi
natiyle iıtiıal eden Riza 
oğlu Mehmet Karabulutun 
"Cim i•al ettiği ihbar edil·b 
·:me.i-:üzerine yapılan ara· 
m- da 250 grıım mikdarın a 
dö•ilmüı esrar ve 1750 
gram mikdarırıda kenevir 
toh•mu bulunarak uptedil-
miş ve esrar im li için yap· 
tığı ziraat suçundan dolavı 
hakkınd kın i mu mele
ye teveS1ül edilmiştir. 

------
Komiser Kemal 
taltif ediliuor 

Bir kaaa bır11ıını me)•dana 
çıkarak yakahy•n Keçeciler 
poliı m rkeziude komiıe B. 
Kemal Dizdarın viliyetçe·bir 
ta dbn me ile t.altifioe ka
rar verilmiştir. 

Mer sim ve 
tenzil it 

H fta içinde merasim de 
yapılac k, oknllarda müı -
mereler verilecek ve yerli 
m lı ıatan müesseselerden 

"fiatlerde )'üıde on aiıbetin
de tenzilit yadmalan iste
necektir. 

8. Cavit Gü
nenç öldü 

Tedavi edilmek üıer" iki 
ay evvel lıtanbala gitmiş 

olın Manisa Emniyet m6dü
tii Bay C•vit Günetıcin ls
t.rnbulda öldüğü teeısürle 

haber a ınmı~tır. 

KUM R 
OYNAMAK 
Ôdeıniıin Adagide nahi

yesinin Adagfimc llöyiinde 
Hasan oğlu Nuri Coşkunun 
bahçe kulesinde, ayni lı6y
den Ali oila Bekir B•yer, 
Mehmet oilu Meb~et Biliç, 
lsmail oğla Recep Çavuı 
oğlu ve R\:cep oğlu lbrahim 
adlarındaki kitiler iıkambil 
kiğıdiyle kumar oyaarlar
kea ıüçüsti yakalaamıılar
dar. 

--o---
Tabanca ile 
Yaralamak 
Kemalpııa kaz .. uıaıo Ye

ni köyünde Ahmet oğlu.Ah· 
durubmıaa Demir Kendi oğ· 
lu Ahuıutle zeytin meaele
ıin 1cn aralar1nda çıkan m&-
Dakaşa sonunda oğl•nu ta
baı:ıca ile üç yerindea yara-
lamış ve yakalarak h•klun
da takibata baılaamııtır. ----

Yaralamak 
Karaatiaa Gfizelyalıda po

ligonda oturan 1 brabim kızı 
Fatma ve Fuzh kııı 5oniba 
çocuk meseleıinden Adil 
oğlu Beşir ve kısı MOa:ey · 
yeni htl• başıadan yarala· 
dıklarından yakalanmış ve 
h ki randa meıbut suç ıabıt 
varakası yapılmııtır. 

Nüfus. 
Müdürlüğü 
Burdur nüfus müdürü B . 

Ata Ruhi Kızılşıran lzmlr 
nüfus müdürlüğüne tayirı 

edilmiştir. 

iELHAM A Siaemasıod 2 ı 2ci tc:ıranı 
Cume m tinelerden itibaren: 

! Emılie Bıooten•in oıeşhur ıowanıadan i ·tibu edJlen ı 

ıo•• LM y N AŞKMerle Oberon. ~u.beriosrı 
L ureoce Oııvıer ı 

:Romco Julictfe nazire ol bilecek yegiae eser, ıenenio en f 
:büyük ebedi ve layemut bir aşk filmi. Aıli uoutulmıyacakt 
ımuazz m bir ıabeser. Bu film Beyoğluada4bafta daimi bir : 
ımuvaffakiyet k zanmışt&r. Seanslar: 1-3· 7 9 da cumartui ı 
ı pu r llde b şt r H ergüD ilk matine ucuz ıeaos ı 

ketimize s:elmckte olao itba- • s• d Telefon: 
lit m91flariyle memleketimiz· i ayyare 1 ema n a 36-46: 
den çıkao mallar kamyoalarla : 3ugün m ti.ederden itibnren çok Ztı!ngiu proğr m 2 
ıevkedilmektedir. Bu yüzden :-1-Utmcz eserletile tanınmış bestek~r ÇAIKOVVSKl'aio: 
yeoi gümriik idareleri ibda- ı Hayatı, eserleri - Aıkı ve kendisi gıbi bir şaheser olan : 

sıca kor , verilmiş ve uk iUnudulmaz Bı a o Geces·i 
olarak Gaıimibalde bulunan :Filminde göreceksiniz. Bu filim yni zamanrla tarıhi Rut sa·: 
gümrük merkezi Kapokaleye ı r ylarnu bclolarıuı ve b yabcı göster n ıüper filmidir. : 

naklolunmuştur. Buranın güm- : 2 o•• ıd•• o lagilizc aöılü büyiik : 
riik teşkilatı eskiıiae naza- :• • UreD rm&Dıergüzeşt filmi. Koloni: 
ran bir mi li aeaiıletifmiıt lhayatında servet peşind • koşan innalatın meraklı macera· ı • " ı 1 rını göıtereu enler sa fitim. Oyun 11~tleri: ÖJd6reıı : 
ve kuvvetlendirilmiştir. ı Orman sa&t 2-S-8d.: B lo gecesi 3,30 6,30· 9,30 dR : 

--m--

Tabanca 
Taşımak 
K merde uumumh•oe ıo · 

kı.ı.ğıod n g~ç'llekte olan 
Oımau oğlu Mebtncdin &se
rinde bir tabauca bulunarak 
ıl111 ıtır. 

ı y 
ı 

: 
~ • 
ı 
• • • 
ı 

--== 

SiNEMAda • • • • 
OÖARKEN • • 

ı 
Izmiıdc ilk dl'f. ı 

AÇIR L : ÇOCUK ı 
ı 

M. U. Müdürluğü Türkçe : 
MEMLEKET JURNALi • • 

20 2tadTepha 

HllCAY! 

HIRSIZIN 
MAZERETi 

- 9 - ,ı 
Ôteki de belki Belai,. • 

elde etmek istiyea ,ıeısl 
bir serseri.. la' 

Bana öyle gıeltli ki 01 ar 
Behireye bw mantoya 1 ~ 
teriyorlar, onu hemen al_. 
iıia bir iıaretini bekli,-r 

lardı. k"' 
Bir telgraf direjiaia ar ff 

11na siper olarak korka f' 
heyecan içinde oalan •• 
rediyord•m .. 

Fak.at ayrıldılar, 8•~ 
evveli kadınıa, ıoara erkdl·· 
lerin elini ııkb ve yari •• 
Ôtekifer bir dakika •• 1, 
şen ve mağı•r bir taf''ı· 
kaldmmlarda sekerek 1~s , . ,,,, 
dü~üoil seyrettiler ve b&f ,. 

leriyle koouşlfak yoll•'1 

gittiler .. 

Ben Behireyi uzaktaD o~; 
ğı takip ediyordum. Z•;:,. 
l-ız epe1ce yiirlldiikteD ~ 

r• d6adü, arkaııaa bl ,._, 
hem de uıaa azaa.. 1• ıl' 
bir fırsatı kaçırdıiı•• t:,.. 
sif edea insanlar vasif' 4" 
de.. Sonra tekrar yola•• 
vam etti. rl" 

Fakat laal ve hYfl bi 
bire deiiımiıti. /. 

Behire biraı evvel ~ 
dığı iaHnlarıa arkall f 
baktıklarını bissettiii ~ 
detçe ıe• ve mıjrar lı '1 
rımlard11 ıeken ıre•ç k••_,, 
ğildi. Vücuda ideta lı tJr 
müı, omuzları dfitmDıt .. 

6
.t 

le yorrua öyle biçare 1 
a6yorda ki... r 

Hıılı hızlı y6rlyerak ;.,, 
kaıından yetiıtim. S• ,1 
ber zaman beni gördijl f 
man 1evlnirdi Fakat O -6 
sadece gliliouedi. Heıll 
zehirli bir tobenüm. ff 
Konuımak istedim, lı00 ; 

madı, yalaut hep aksi ı•1 

ıöyl~tlL ·" 
Bea çok eıki bir ipt• ,t 

hocuıyım. Çocukları ti 
rım. Onlu ancak bir 'fi 
hatamızı dialedikleriae lı' 

man oldukları ıam•• ~ıt 
tavrı alırlar. "'Buoak ,.J. 

f,.,ır 
sen sebep oldun. . . ı,of 
61im, doğrulak diye bı•• J 
ıevlerle kağdırdıol,. de- ~ 
isterler. · ~ 

..,.,,. 
-Sonu ~ 

D~vren ısat~ 
ikinci Beyler ıok•I ,,r 

(70) aumarah bakkaliy• 1,~t 1 
kinı devren satılıktır· -
Jeria me:zkir dfikkin• 
caıtleri. -4 

Cilt ve Z6hrevi Ha1t•111J 
Mütebau111 

DOKTOR J 
Salih Son•~ 

lkiaci Beyler So. No· 



, tarlar tes- : 
t ediliyor 

'-..--o __ _ 

t ''' - Erziacaa, Ter-
• d: kemabta yeaidea 

·Qı· Preaı laaklnada diin 

, ~ '"deJcj ilıifi makam· 
ıebl b· 

•• t, 8 ır haber relme-
ı, &ı iç yerdeki mülki 
t t depremde yarala· 

r· •ııa E . .. 
- raıncan n.ızılay 
t~~i•e taıınmaaına •e 

1 it 
111 IDeydaaa retirdiii 
tı t b" 1 eı ıt •e zarar 
'te d ~t Jar ıma de•am 
'dirler. ----
llnbula da-

1,l1an çiviler 
tj~t V c kileti tarafı•

ir' td 7•t emriae werilen 
ı, ~il bir kısmı htanbul 

Istanhulda 
ekmek işi 

--o---
htanb•I - Ş elarimiıdeki 

bit yoktan basıl olan ek
mek sıkıntısı bugün farınla
ra fısla an tH·d edildiği 
İfİn, laalk ta ekmeksiz kal
mak ıibi bir tehlike asli 
mevcut ol•adıiını anladığı 
için hafiflemiştir. Vali maa
Yİ•İ beyaaatında şunları ıöy
lemiıtir. 

-f mnlarda izdiham olma
maıı i~in ltaım gelen blltü 
tedbirler alınmıştır. Bugiln
den itibaren vaziyet normal 
ıekil almıı buluoacakbr.Her 
evde kaç 11ıüfuı bulunduğu
nu anlamağa yanyacak olan 
fişlerin tevziahna da bugün 
başlanacakhr. 

FAYDALI BiLGiLER 

20 2iaet T eırla rHI 
------~... .,_,..~~---· _....,., .... ~~ -----------

1Edi ~ desoiukl Zey · i· :ayağı tfK:;b;";ı~-;;ı-;:ı 
ı 
l ve kar l Fabrikaları 

------
Edirne - B!rkıç günden 

beri sofuk ıiddetir. i arltar
mış, birazd de k11 serp· 
mittir. Balkanlardan ıoıı e.h
nan habere göre oralarda 
da ıoiuk bütün şiddetiyle 
devam etmekte •e kmr y ğ
maktadır. --.... ,._ __ 
Petrol tevzii 

• • 
ıçın 

Buglin valinin reisliği al
tında bir toplantı yapılarak 
ballua eline en kolay ve 
emin şekilde petrol geçmesi 
için bir tevzi ıekli tayin edi· 
lecektir. Bu h•ıuıta bazı 
tetkikler J• pılmııtır. ---

Zeytinyağı f brikalan mo•· 
ıiı.n cf olayısiyle faaliyete ıeç· 
miş ve y ğ istibHli ameliye· 
ıi bntlau..ıştu. Temizlik iıle· 
rine riayet etmeyen fabrika
lar kapablacaktır. 

---o- -
K rşıyaka 
•• 
Oğretmenler i I 
Karşıyaka Tilrk birliği 

ok ulu öğretmenlerinden B. 
Kenan Tercan ve Bu. Belkia 
Özden Fevzipaşa okulu öğ· 
rdmenlikleria tayin edilmiş· 
lerdir. 

--c---
ihtikar 

i Kahramanı 1 
f SOBUTAY 1 
ı-56- Ya~an:H. O. T. 1 ........................... 

Cenıiz Han hem teftit •• 
hem de yeai ülkelerini si1a• 
ret maksadiyle yola çıkta. 
Sobutay ken disioi kaııalatla. 
Yeni a ı ınaa memleketler .. 
ve Çinde Cengiı Han iç •J 
kadar dolaıtı. Kural•• yeal 
idarenin intizamıadaa dola11 
Sobutaya teıekkir etti •• 
onu alnından öptO.Herye-de 
halkla bizzat temHa gelerek 
onlara veriz sözler ıö1lecl.L 
Türk ittıbadıaın kıymetlaclıa 
bahsetti 

tıaa t r-t,1 ' eni olunmuştur. 
)' 

1
t•1• l 500 kilo, Ya

' ~00 kilo, Şileye 1008 
ıjt •ttala 1000 kiJo, 
'~iı' .ıooo kilo çi•i tah· 

El çatlamasına 12 gaşında bir çocuk 
karşı müessir parça parça edilerek 

Karşıkada lnee sokakta 
bakk•I Ali oğlu Salila, dük
kanında kepek bulunduğu 
h•lde gelen m6şteriye yok 
demek ıuretiyle milli korun· 
ma kanununa muhalif hare
ket ettiğinden yakalaamıı · 
hr. 

Böylece mittefik •• bir 
birleriae muhabbetli olarak 
y•şarlarsa yer yiiz&acle bat· 
biç bir milletin taanaalanaa 
uframıyarak refah •• aaadet 
içiDde ömür ıweceklerbal 

ablattı ve çok memaaa •• 
mağrur olarak pa1labbaa 
döndü. 

Qlııtir. bir ilic.. öldOrOldO ! .. Hakikaten Ceaıiz laaa 
'---o-- Elleri çathyan •e ıertle-

, b ferıler için tarif edilen ıu 
~ 'l•rsızlık iliç gayet 111ilesairdir, elleri 

~~tiler: Demicilt.r içia· yamaıatır •e çatlamaaıaa 
'~T•I mini olur. 

- ~ti tı Hatlftt ojlu Ali Bir bardak 11cak ıu içe· 1 ~ ' 20 adet boı çu-.al-~ 1 riıiae o• rr•• jelatinle on 
~,I' •a f br.biıa 0 ilu ıram aait llorik korap erit· 

1~ ~1- Aıar 1akalanarak meli .. Seara 100 gram Sflİ
l IL~t, baılanmıştır. 

~· ısı~ ıerin ile bir kaç damla arzu 
~~~ta 'l•elik: Namezrib edilen esanstan ~li•e etme-
h de otura• Ahmet li. Eller yıkandıkça ve ya · 
.. •ltıu m6racaatla. ca-
.. , tarken pek az oluak ellere 

'-t.t'-az kıldıjı ıırada - 1• "l(l surme ı .. 
~- •e bir çıft kund•· --o---
~ çalındığını ıikiyet Go••z k ki 

li- •; Y•pılan tahkikatta 8P8 &rl 
'l •~Un ılıibıkahlardan Gözlere rimel sürmesini 
'dil 0~1u Ali olduğu tes· •e ııöz k.apaklarına .. fard,, 

' t'kQaıı Ye suçlu yakala- yıpma1'tan boılanmıyanlar, 
~' ı 't. tahkikata baılan.· gözlerinin güzel ıör6nmeıi 
,~, ~ı. için röz kapaklarına hafifçe 
1 ~~ •bcak .1532 ci sekak· tath badem yağı ıibmelidir-

1~11. t,._ H•yrallab oil• 
"4\l ler. 
--~ nıüracnatla evde Kirpikleri de saf vaıeliae 
1 lkı •dıtı ınrad• bir ça- batırılmış kfiçük bir fırça 
~ti' P•btalun Ye sairNi ile yakan doğru f1rçalama-

·d•i ~'dı!r• Z hırsız tarafından lıdırlar. 
tı ı' ib l•1ıı şikayet etmesi Kaşlar• da bu fırça siirü-
•-r ~' failin yakalanması lfirse kaılar parlak ve mun-

,,.. t,tıebıle tabkika t •e ta- tazem olur. 
'pif' b•ılanmııtar. 
il' 

~,, 

·ı~ı •• t pO 

Buoon lngilizce uarın Almanca, •• 
küçük Mükilemeler .. ,_e~ ~ 

~,~o~ fıiead goiag to pay me the money he oweea 
e is roinr to pay you pext year. 

ı fi Doıtanaz bana borçlu olduğu parayı tediye ede-
J' •ill cek midir? Gelecek sene ödiyecektir. 

., .~~'. ~aıı come to dianer with uı? Y es, 1 wuı. 
d~~ Bizimle öğle yemeğine gelecek miıiniz? E•et re 

1ıl1f l l~· leceğim. 
"'''' 'talr it iı fOİDf to ınow 

;, ~, ZaDnedenem kar yuğıcık. 

1,,ı '''-•11 have rain and wind thi• e•enhır 
ı~ ~~'il 8Q akıam yafmur ve rüırlr Yardır .• 

t'FF
0 

"'e h•ve • cup of coffe aft er dianer? Y es, I tbink 
•fter dinner iı very good 

Yemekten sonra bir fhıcaa kahve içecek miyiz? 
Evet yf'mektt? a sonra kahvenin iyi hir ıey oldu
ia fikrindeyim. 

__ .. __ 
Sı•ıH - Şarkışla kazası· 

ınn Ağaçlnıla nahiyesine 
baih Çanakçı köyünde çok 
feci bir cinayet i~lenmittir. 
Ciaa4etin tafsilata şudur: 

Köyde• Kadir Yücesoyun 
10 • 12 yaııadaki oğlu Hacı 
Yücesoy akşam kuanhğıada 
çobaaa yiyecek srötürmek 
ünıe yola çıluyor ve köy· 
den 2 kilometre kadar me· 
safede G6lyeri denilen yer
de birdenbtre öniinde meç· 
bulbiı ş bıı peya oluyor. 

Meçhul şahıı eliodek! cerh 
ile tini çocu;un karnına sap · 
byor, bununla da hırsını ala· 
mıyarak bıç•i'iyle maıum 

ya•runun •Ücadunu delik 
detik ediyor, dişler ini kırı· 
yor, soıara 15 metre kadar 
ıürö..: leyip o civatda bulunan 
koyun ağılına baıışağı bıra
kıyor. 

Ç6cukla bera her bulunan 
köpe&ı.lerin t<öye döndükle
rini görea Hacının anası ıüp· 
beleniyor ve yolu takiben 
oğlunu aramağa baılıyor. 

Ajda geldiği zaman d11 
oğluaua feci bir şekilde par• 

çalanmış cesedile karıılaşı · 
yor. 

Hidiıeden haberdar edi· 
len müddeiumumilik derhal 

tahkikata baılamııhr. Kem•I 
Hergül adında 22 yaşında 

bir genç katil zanhıı olarak 
yakılaamışbr. 

§ Aaafartalar caddeaiacle 
kırtasyacı Aıis oğla Hamit 
iıparmaeet mumunun 10 ade
dini 40 kurı• satmak sure
tiyle ibtikir yaptaiı ılkiyet 
yapılmıt ve ıuçl• yakala•
mııtır. ----

Dövmek ••• 
lkiçeımelik 561 inci ıo· 

kakta oturan Litif oğlu Ha
san, eşya •lmak mesele1in
den ayni sokakta oturan 

Mustafa oğlu Fahriyi döv· 
dGğiinden yakalanmış ıre 

hakkında meşhut suç zabıt 
yapılmıştır. 

- -- 2 --
Asri Sinemada 
Türkçe sözll ve emsal. 

siz şarkılarla sosıo 
ızmirda ilk dola 
SiHIRLi YÜZÜK 

Bir haftadan beri A1r i 
sinemasında şimdiye kadar 
~ örfilmemiş hcsılat rekorunu 
kıran ve lzmirde eşine teıa· 
diif edilmeyen muaııAm filim 
mi~irli yüıük halktan gör~len 
regbet üzerine bir hafta 
daha gösterilecektir. 

Ayrıca (şeytanı şua) ve 
para beraber gitmez namın
da iki yeni filim iliv e edil· 
miştir. 

Mutlaka fırsatı kaçırmama
nızı tavsiye eder iı. 

pek büyik Tlrkçl ve mill
yetçi idi. 

idaresi ıamaaında ba ide
alin tahakkuka için pek çok 
kan dökmlt İH de ı•J•l
nin nlviyeti göı 6a1Dde t.
tulursa kendislaia affedilme· 
ıi çok yerinde olar. 

~enıiıia çok kaa dikti• 
ğiinll iddia ede .ıler yabaaa 
milletlerin tarih çıleridir. 

Cengiz han da tıpkı Ti
Jenk gibi ıiddetli " fakat 
idealist bir Tmk bikiatla• 
rıadan baıka bir t•J dejil
dir. OoaD zamanında laemea 
hemen şarktan ıarhe kadar 
ı6hret ve 1•11 salmııtır. 

B6yle milliyetpene Mı 
11h büt&a Tirkler •• Tlrk 
tarihi daima onu metetmell 
ve onu kalplerde yaıatmah· 
d r. 

Cen6i% Han, Ata•t•• 
1227 milad v• 14 R.
moıan 624 tarilaintle 
öl•ftıtitr. 

VASiYETi VE SOBUTA YA 
HiTABI 

Cengiz HaD, Çiadea P•J• 
tahb11a dönerken 1ohla 
hastaJaadı.1227. V&cadaa11a 
çok yıprandıiıaı ve zayıfla
dığıaı hi11etti. Aıtık ölümla 
kendi üzerine kanat rerdl· 
ğini anladı. 

Acele blitiia ojaUarnu, 
Cuciaia oğullarını, beyleri•I 
komutanlarını ve bilbaua 
çok sevdiği Sobutayını J•· 
nana ~ığutb •e onlara 111 
vasiyeti yapb: 

-- De.-amı ••• -
._IGlımuma.-~~~~~~· 

• Büyük fed•kirhklarla C'dlbine muvaffak olduğum ı Dr Fahri ·~· 1 

·ı MATMAZEL Ln()ıı·ıDAREsıNoE : • " • tmlr Memleket butaaed 
: • Rontlıea mütebauı11 
ı RonUı:en Ye Elelatrık te4a•ht : 

Paganı V Peto t Jf.i;uh r. r lnel Bayler Sokak 
ı M&car Caz Orkestraıı ı ~ r.ı~ 7~r..,Jıı ON. H41 

! Fevkalade şantöz OORA LUIOVSKI i FC.~ TO LALE 
i DENİiiaGAZiNöSüNDA ıı En iyi, en ucuz ve •• 

san:.tkirane itler 
•mdp"fa h•l'IHlriiu/a No. 74 
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Soıuetlere Göre -Mo•kova, (a.• )-FrQnsad 
Almıaya aleyhic de hareket
ler ı nitlemiıtir. Fransıı 
•atanperverleri mücadelele
rini arttırmışlardır. Mcosucat 
fabrikalarında kesdea çika
rılaa .Y•Dgınlarda Alman 
aakerleri için hazırlanao 
20 bin kat kıtlık üniforma 
J••mııbr. Almanya hesabına 
çahıan fabrikalarda 200 bin. 
F raaıız iıçiıi greY ilin et-
111if tir. 

Moakova, (a.a) - Sovyet 
tebliğin ektir: 

Do;u cephesinde bava 
ıkan·etlerimiz düımanın 35 
top ve 'O tankını tahrip 
etmiılerdir. Rus çdeleri 
Kalenin ke1iminde Alm•n 
ihtiyat kuvvetlerine büyük 
4arbeler indirmektedirler. 

18 ıon teıriade kıtaları
mız bitin cephe boyunca 
difmaaJa çarpışmışlardır. 
Çarpıımalar bilhassa Kale
•İll ve Volokolamı bölrele
riade ve ıimal batıda bır 
k•imde ıiddetli olmuıtur. 
Kıtalarımız ciDımaa btıcam
lanaa makavemet etmekte-

Almanlara Göre 
Berlıo, (•.a) - Alm&D 

baş kum cdaıc hğnnn t bliğı: 
Büyük Britanya adasında 

Alman h v ku vvetleri 18 • 
19 ıooteırin geceıi biitiia 
doğu sahili boyunca me•· 
cud Jim•olarda yi7ecek •• 
uaa lıeme tesislerini ağu çap~ 
ta bombalarla bombardımaa 
etmiılerdir. 

BerJin, (•.•.) - Alman 
başkumaod nhğ1Dıa tebliği: 
Doğu c phesinde verimli 

yeni btlcumlar yapılmakta

dır. Son üç güalük muba
reb ferde düşmandan on bica
den fazla eıir alanmış, 171 
zırhlı tNnk tahrip edilmiştir. 

TAYYARE KAYIPLARl 
10 - 19 Soateırin arasında 

Sovyet havı kuvvetleri 252 
tayyare k ybetmişlerdir. 
Bunlı:m 122 si h va S vsş: 
larında 44 6 k rıı koyma 
bataryal rı tarafından düıii · 
rü lmüş 40 da yerde tahrip 
edilmiııir. ayni devrede doğu 
c phesinde 24 Alman tayya
resi düıürülmüstfir. 

-----
dirler. Moskova ceuhe 
Moıkova, (a.1ı) - Sovyet 

tazciiıO Lozovıki Atmanla- sinde SOgw Uk ta 
na Kerç tehrini aldıkları D 
laabuini tekzip etmiş ve dönüyorlar 
••harebeleria bu ıebir 
d•a11ada devam ettiğini 
ill•e etmiıtir. 

--o---
Dr. Behçet Uz 

lzmirde 
Denizli meb'uıu Dr. Beh-

• çet Uz Denizliye giderek in
tihap daireıinde tedkiklerde 
balaamuş ve şehrimize döo
mlıt&r. iki ayhk -mezuniyet 
alan Dı. Behçet Uz bu me
naiyetiai lzmirde ıeçire
cek'tir. 

- .. --
Bay Ekrem 
Yalçınkaya 
lzmir vali muavinHğ'i vaıi · 

fe.in pek büyük bir dirayet 
ve vukuf ia idare eden ve bu 
mllıim vaıif eyi ifa ettiği 
mOddetçe bili istisna bak 
•• kanun meftunu herkeıi 
memnun ve minnettar eden 
kıymetli vali muavinimiz 8. 
Ekrem Y alçtn kayaııuı Urfa 

J vali vekilliğioe teyin edildi
ii haber ahnmıotar. Ayni 
ıamancla kudretli bir kalem 
ıahibf olan bu faziletli dev· 
let memuruann yeni v zife 
ıinde de muvaffakiyttler di 

l leriı. 

---o---
ınalliz ıllebi battı 
Ne•york (a.a)-Bir laıiliz 

ıllebi cenup Afrika11ada 
Üt Loadon açı larında bat
mı ıtar. 

• 

--o---~-

Londra(a.&) -Buıiin Lon
dr nın salihiyetli mahfille

rinde temin edildiCrine ıöre 
mühim miktarda Almıın H· 

1 

kui, Moıkov• ccpbeıinde 

donmuş oluak buluomuıtur. 
Alman askerleri araaında 
Rusya k1ş111ıa soğuğuna da
yıan bilecek derecede giydi
rilmiş kıstm azdır. Öı&lerin 
çoğunun üzerinde kadın 
kürkleri ve buna benzer 
ışlık eşya buiunmuştur. 

Halbuki oıkovada b1rp 
eden Sovyet lnte lan, iyi tec· 
biz edilmişle rdir. 

r.-- -
Finlerinakibeti 

Londra (ı.ı)-Eicfaadiya· 
~oın va:r.iyeti münHebetiyle 

Sovyetlerio mühliaaı şudur 
ki: Mücadelede ısrar eden 
Fınlaudiyo. mığl iip· Almaııya 

ile birlikte ayni akıbete uğ · 
rıy c kbr. 

-----
lngilizler 
ile l"yorlar 
Kahire(a .a)-Reımi tebliğ: 

Sirenaikte uma:ıııi iJerleyif 
b şlamıştlr. Şimdiden 80 ki 
lometre girilmiştir. 

ınalliz f utbolcuıarı 
geliuorıar 

D -lngiliz futbolcuları 
Cuma güoü Meydanekberzc 
geliyorlar. Ad nada futbol 
cuları karşılamak 'üz.eı e bir 
heyet hareket etmiıtir. 

Milli oıyanıro biletlerin ·zı 

• 

Rus ar Mançu
ko hududuna 

• • 
gırmış ----HeJıinki (a.a) - Bir Sov

yet tebliği P azar giinü Mı.ıo· 
çulioin 12 kilom tre ıim 1 
b tısında bir yerde Maııçu
ko topraklarına 2irmiştir. 
Ayni tclgufa 2öre bir Ruı 
öfdü ı ülmüş 2 Ruı da esir 
cdil cıı i tir. . 

M nçu o maka.mlan Har-
bin Sovyet kooıoloıu nez
dinde bu bıueketi protesto 
etmiştir. 

Mili t 
Meclisinde 
Ankara ( a.a ) - Büylik 

Millet Meclisi dOa saat 15 to 
Mazhar Germenin başk•nlı
ğında toplanmış ve bir ay 
izin almıt olan başvekil Dr. 
Rtfık S11ydamın dönüşüne 
kadar baıvekiflik işlerine 
barieiye vekili Şükrü Saraç 
oğlunun vekileten bakac•
ğına d•ir Cümbur riyaseti 
tenkeresi okuamattar. Mec
lis önümüzdeki cuma güafi 
tekrar toplanacaktır. 

--.. --
Siyam tazyik 

ediliyor 
Londrrı(a.a)- Dört Japon 

kruvaıÖJ ünün Hidiçinideki 
Saygun limanına gelmesi 
Tayla1.1d ( Siyam ) izninde 
tazyikin arttığını göstermek
tedir. 

--o---
Hamlet davası 

lstanbul, -"Hamlet"piye· 
sinin temıilini mü teı kip 
yapılın t enkitlf!r üzerine bir 
tar ftan muharrir P~yami 

S tfn ve Ctliltttin Fıirıe, 
diğer tarafındın sanat1'ir 
rejısör Muhsin Ertuğrul ve 
Bn. Neyyire Ertuğrol ile 
Şehir tiyatrosu müdürü Zeki 
Coşkuıı araıında çikan 
hakaret davalarının görül
mesine bugün aıliye birinci 
eua mub&kemesinde baıln
nılmaşlar. 

M bkemede Celalettin 
Ezine, Peyımi Sefa, Taıfiri
etkir imtiy•z sahibi Ziy&d 
E :> buziya zade ile neşriyat 
müdürü Cıhat Baban, Muh 
sin Ertuğr 1, Neyyire Ertuğ · 
rol, Zeki Copkun bulunmuş 
lu-tır. Suç vesikaları olan 
m•kalel~r okuumuı müddei
umumi iddiansmeıin i derme· 
yan ederek, Cclilettie Eıioe 
ile Peyamı Sefanın yazılarıuı 
hıkaret mız bulmuş •e 

Amerikadaki 
Ecı bilere 

dair kanun 
--.. --

Vaşiogtun (•.•) - Mömes
ıiller meclisi baruetli bir 
müzakeı eden ıonra siyaset 
bakıınındın şimdi bütüa ya
bancıl rıo sdli tahkikata ba
cd görülmeden göz altına 

aho&bilmeleri için biikümete 
salibiyetler veren bir kaoua 
p rojesioi 141 reye karşı 167 
reyle reddetmiştir. 

- - -o•---
Alman gazetecileri 
ıstanbula gitti 

Ankara ( a.:ı ) - Alman 
heyeti reisi orta elçi Şimt 

ve refakatindeki matbuat 
erkioı bu akı .. aki ekıpreıle 
latacbala hareket etmiş Ye 

istuyonda ayai moraıimlo 

teıyi edilmiıtir. 

t-.eyeıln lıtaabnlda iki gün 
kalmaıı ve oradan tayyare 
ile Berliae hneket etmesi 
•ukarrerdir. 

--o---
Bir Macar va

puru battı 
Badapeşte (a.ı) - Motörle 

iıliyen Uogvar adındaki Ma
cu Yapuru Kuadeaizdc bir 
mayna çarparak batmrşhr. 

Bu upur 1200 tonilituluk· J 

tur. Mürcttebatıadaa 11 kişi , 

ölmaıtür. --•-- [ 

skerlik 
Kanununda 
Değişiklik 
Ankara - Asker JSk ka· 

llUDUDUn 30 UDCU maddesini 
değiştiren layiha encümen
den M. Meclisi raznamesine 
ahnmışhr. 

Bu liyibıya göre fevkal-
ide ahval dolayasiyle talim 
için celbedilen yedek eratın 
askere anamadan evvel işle
miş olacakları bir suçtan 
dolayı askere geldik ten soo· 
ra t~bliğ edilen mahkumi
yetleri bir seneye kadar ol· 
doğu takdirde sita j devrini 
ikmalden sonra çekecekler
dir. 

ikısinıo de tecLıyeleriui iıte
miştir. Diğer maznun Muhsin 
Ertzğrol ile arkadışlarıaın 
tahrik sebebiyle. yazı yazdık
larını beyan ederek bunla
rın aleyhin~ açılmış olan 
d1ıuo10 sukutunu talep et
miştir. 

MuhRkemc, müdafaaların 
dinleoilmeai için baıka bir 
giiı.. e brakılmıştır. 

Rus ar 
tepeleri ge 

a mışlat ----- . 1•• •l Londra, (a.a.) - ~ 
ııoın bildi rdiğine g6~,,ı 
1 r Stormovik tayf•~ 
keşıf müuberetiyle ~ 
ıtrdejik tepeleri isl ;f 
mişlerdir. AJmanlat '~,t 
tikleri mevzileri t•' t ~ 
ve h yli geride bir b~rdl'' 
mıya mecbur kalallt 

BlrılBıİğl ul 
kapanırsa •••. 

Loudra ( a.a ) - ti•' 
DDZUI Edea: 1 

''Birmaaya y•Juo• ~ 
cak hücumua vabiıll 
iyet doturacıjıDlı 

allkadarlarıa aal•..,Jf 
caklarını ümit ederİ'°' 
ıniıtir. ,ı 

Bir işçi mebaı ba 1• 
panırsa tehıddDı ed: 
iyetia lağilter ~ ve dl 0 
leri için feliketli oloP 
yacağtnı ıormuı, ~,. 
nazırı ceYap vermedl1 

-----
lstan bul da .Jd 

lehe yuP:. 
latan~ul - Maarif • 

Hasan Ali yücel t•tf 
gelmiı, şehrimiz.de kd 

1 
talebe yurda mev.100 
da tetkikatta balo•' 

ıöylemiıtir. r• 
Vekıl öğleden •0

' ••• mesele etrafında fiD1 ., 

de görüşmelerde bulO 
tur. 

Parti genel sıar 
ıstanbuldl r 

lıtanbul - C. ti. j 

genel sekreteri 8. fi~' 
zer şt brimiıe iehnittir· 

lzmir yabıı
Askerlik 
Şu besinden=. 

. ı~ı 
337 ve daha evve b 

ğumlulıu er•hndan '°~r' 
re, tank, topçu, ve ••

1 1 
ayrıldığı sın ıfı her ue 

0 

olsun fiwdiye kadar dS: 
zaf hizmeti için se; .1 
mcmiı olanlar 21 -1 t' 
cama ıünüoe kadar 

· ·· ti -c" mıze muracaa arı ,.... ~di' 
feri icabıdır. Aksi t• 
gelmiyenler pek ağır ' j 

le cezalanduılacakl•'1 

olun ar. 

( saadet ) Kı,oalnden ıı ı: .. Çore.kkapl Poli• Mer eıd 
ıi O~DEK T cl~foaı 1 8 


