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1
h lllecliıi dün dör

._~~. clevreıiae baı· 
r. Behçet Uz'un 

~· ıeçilmesi üzerine 
11• reiıini ıeçmiı-

~ il&rı&ıl•e çıkaa 
lal; leitlelaicioila de-

"'-1.t., ... arlradaıla • 

~ r6•termit oldu· 
' '- 1c te•ıccllhe, itl

"'-itbete bilba11a 
•dvlm. 11 sene 
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/ 
keadiılle birlikte Belediye Reialiğine seçilen 
4 6ndi •alıileJe B. Reıat Leblebicioğlu 

>sesir, 230iDogolu sü ô 
218 top! merasimine 

~ veyaiğ-bütün Fransa 
"1 olundu iştirak etmiş 
""--·-- ---o--

~~··•)-Almaa • reı· Londra , (a.a.) - Alm n-
d~- kırımda mığlup lar tarafından idam edilen 
t '"fllıaa Alman ve Fransız rehinelerinin batır • 

•, -ı.ilk&llerinin ııkı larını t aziz için beş dakika 
:-Z1ild altında biri aü~ut durulması için gene-
~• dlferi de Kerç ral Dögolün t eklifine aşağı 
,~Çlllıfa çalııın iki yukarı bütOn Franıa iştirak 
,1"'d1111ıtır. Düıman etmiıtir. Bu tezahüratın mu· 
~ ~•çırmak için ku- azzam olduğu da görülmek-
~)) l•milere hücum tedir. 
~i ''•lerimiz topyek· 

l t'~it?•illtoluk on ti · 
~ t •ı batırmıt ve di,.._i1.e de ağır has· 
llıiı" 1ıtar. IDıier tayy

~itaıtopolu, \ Y alta 
., k b - . 1 

~~-iti erç ogazıy e 
l~, il tiaıal doğusun· 
ttı'" lhedefleri bon• 
' ~'. R•duddaki mev· 

Ql • 
~t .•111e ajır çapta 
~ •••het ettirilmiıtir. 

Lı'b,~, '.•rma ve takip 'l rı esnasında 53-
~ıa'•ir edilmiı ve 230 
~, ~ ~p, hir çok zırhlı ''•o miktarda da 
~ı., 'llıeıi iitibam ve-
ıı,,1':ilaıiıtir. Bundan 
~ i •reketimiıe ma -

'~ b~ha konulmuş ola· 
d •lldeıı fazla kara 
,,' tılarlp edilmiıtir . 
'•'•i lcıtılırı Doneçte 

t lcaıa11mııtır. 
'd, 'Pheıinia merkez 
~'d ltQrtk ıebri zırhlı 

' teıekkBllerimiı 
11• ı•çlrllmlıtlr. 

-----
Sovuetıere Göre 
Almanların 
verd k eri 

zayiat "' eı m ş 
Moskova (A.A) - Sovyet 

öğle tebhği e ek: 
Düımana ios n ve malze· 

mece ağır kıyıplır verdiril· 
miştir. Dün Kalenin cephe 
sinde faaliyette bulun n bir 
Sovyet bava birliği büyük 
bir d&ıman motörlü kolunu 
dağıtmış 200 den fazla Al· 
maa öldürmüıtür. Bir çok 
kamyon t ahrip edilmiştir. 

Tula Doneç i~dikametinde 
kıtalarımız 500 düşm n ıu· 
bay ve eri öldllrmüş ve 40 
kadmr tank tahrip etmiıtir. 

Cenup bölguiaıdeki ç r· 
pışmalarda d 2 Alman pi
yade taburu imha edilmiş 

ve ayrıca 16 tank ve 10 top 
ijtiaam edilmiıtir. 

~l&.Otb, Ncırı1at 
ı Amiri • e Bat 

'SIRRI SANLI 
Senelik 1,5 Lira 
5 A:ylılr 4 ., S )
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A KE IVAZiYET 

Moskova cephsinde 
Radyo g zetesiııe göre son · 

y pal D bDZı dcğiıiklikler 
hesabiyle Rus cephesi timdi 
biri şimal, diğeri cenup ol-

maide Voroıilof, merkesde 
Timoçenko, cenupta Bud7eai 
balunmuıtur. 

t 
r çalışı r •• 

} 
mak ilzere ikiye ayrılmı ıtır. 
Şimcl cephesine GeDer 1 
Zukof ve ceDup cephe~ne 

Şimdi bunlardan cephede 
komutan olan yalaıı Timo
çenko kalmııtır. 

FiN, MACAR VE 
INGILIZLER 

Almanlara göre Fialaadl· 
ya ve Macar kıtaları da Moı• 
kova muharebeleriaa ittiıak 
etmektedir. liu ıebeple ola· 
caktır ki Ruıya bu devletle· 
re İagilterenia harp illa et
mesini istemektedir. 

Londr ( .a) lngiliz 
kaynaklarınd n verilen m&• 
Jfımda göre Süven k a h
nnı hiıse enetlerini Fran-: 
sızların elicden satın almak 
için Göringio riy etinde bir 
AJm D grubu uğıaımakte· 
dır. Frirıt Keller isminde i 
Alm n t ciri Dö V odel 
ismiodeki bir Fr~u• ızd n 25 
bin adet hisse senedi s tın 
lmıştıır. 

lagiliz Bİyaıi mahfilleri bu 
hidiseye ehemmiyet atfet
memekto ve kanalnı eskeri 
bir kontrol elbada bulun
masını garanti aaym kt dır
lar. 

--- - -
Ame ika 
F. 1 diy y 
ihta v rdi 

----o_...,.-
Vaşington (a.a) - Kordel 

Hull dün verdiği beyanatta 
Fiolandiya hükfımetind n 
sözlerle değil filiyatla muka
bele etmesini istemi tir. 

Malum olduğu üzere Fin· 
Iandiy h riciye ıo zırı b y 
Riti Fi 1 ndiy nın N zilere 
beğlı olduğunu bey n hada 
reddetmişti. Kord 1 Null ha 
beyac ttan iki a t soara 
1 ndiy ye k ışı ih r m biye· 
tini b iz aözler söylemesi 
manidar telikki olunmakta 
dır. 

----o--
Rus 

v 
da son 

ziyet 
Moskova, (a.a) - Sovyet 

tebliği: 2 sonteşrinde bütün 
cephelerde cehennemi lmu· 
barebe devam ctmiştir.~Kmm 
ve K liciodc bilh sı harp 
şiddetlidir. Moskovada s· 
keri v ziyet şiddetli s Hın-
dadır. Şimalde Almanlar bü· 
cuma dev md dır. Tulada 
tazyik a tuıışhr. Kırımda 

V"'Zİyct v bimdir. Alm nl r 
Beylad o gecid temin ede· 
memişierdir. 

46 ıd daha •• 
8 lgrad (a. ) - Almım

lar 46 komünisti kurşun 
dizmişlerdir. Bunların arı
sında çete reisi de vudır. 
Ayrıca kırk komünist mü
ıademe neticesinde öldürül
miiıtllr. 

de Mareşal Timoçenko ku· 
mandso teyin edilmiştir. 

Mareşıl Voroşilof ile ma· 
reşal Budyeaiye cephe S[e?İ· 

Jerinde vazifeler verilmiıtir. 
Bu vazifeler in neler olduğu 
bildiri!memekle beraber, ya· 
niden ordular teıkili vazife
si olduğu tahmin edilmekte· 
dir. 

Harbin başladığından beri 
mevcut olan üç cephede, ıi· 

lııgiltere hükumeti 1939 
hudutlarını geçtiii takdirde 
Finlıniyaya harp ilin ede· 
cegı hakkıada bir ihtarda 
llulunmuş iıe de bili lıup 
-Devamı 4 iincl aablfede -

Yabancı gaze- Ruslar Tulada 
t eler MilliŞefin yanan şehrin 
nutkunu tef- dış kalelerine 
sir ediyorlar 

1 
çekildiler __ .. __ 

Londra, (a.a.) - Gazete· 
ler Comburreiıi la.önünün 
nutkuna öa aafta bir yer 
vermiılerdir. Başlıca gazete
lerin kullandıkları başlıklar 
ıunlatdır : 

Timesin baılığı, Türkiye 
boyun eğmiyor, Daily Tel· 
grafın baıhğı, Türkiye Hit· 
)erin dava1ıaa iltihak etme· 
miştir. Türkiye lngilterenin 
dostu olarak kalıyor. Nevı 

Chronicle'in başlığı, laönü 
Türkiyenin ahidlerine ıadık 
kaltacaA-ını ıöylemiıtir. Daily 
Mailin baılığı, Türkler ıulh 
yapılmaıını teklif ediyorlar. 
Tin1es ıunları yazmaktadır: 

· Türkiyenia şimdi bulun· 
doğu nazik vaziyetin icap 
ettirdiği hitabet ictiyahna 
raimen Cumborreiıinin nut· 
ku kuvvetli ve cesurane ol
muştur. 

Türkiye Cumhurreiıi Tür· 
kiyenin bitaraf olduğunu 
müstakil kalmak ve bayıiyet 
v şeref ini muhafaz et mek 

zmiade bulunduğunu bir ih· 
tilif meydan vermiyecek 
diplomat ik bir tarzda söyle
miştir. 

Nutkun muhtemel bir ıulh 
tavassutuna ait kısmına ge
lince lnönünün beyanatı kat'i 
bir tekliften ziyade akade· 
mik t bir t m aniden ibaret 
sayılmak lizım gelir. 

Times Balhan memleket
lerinin istik lillerine ve Tür
kiyenin biç bir vakit zor kn
bul etmiyeceğine dair olan 
fıkraların ehemmiyetine işa· 
ret etmektedir. 

Bu gazeteye göre bu söı
ler bütün Türk milletinin 
lıialeriai ifade etm 

--.. ----
Londra, (a.a.) - .. O.,U 

Telgraf., ıanları yazı yer: Na .. 
&ilerin hem Sivastopol, hem 
de ıimali Kafkas ya ıalıillaia 
karşııında kiin olaa Kere• 
çe doğra ilerledikleri aala· 
şılmaktadır. 
Moıkova bölgeaindı Al

manlar, bir çok hlcamlar· 
dan ıoara biraz darmak so
runda kalmışlardır. Y alaıs 
Tala bölgeaiade Sovyet kı
tal arı · alevler içinde 1a•• 
ıehrin dıı kalelerine çekil· 
mek zorunda kalmıılardır. 

SIVASTOPOL 
MÜSTAHKEM 

Londra, (a.a.) - Simfere• 
pohı bir harabe haliade m
rakan Ruılar Sivaıtopola 30 
kilometre uzakta bala••• 
dağlak ve irızalı kııma çe
kilmiılerdir. Slvaıtopol .. 
Majino hattı gibi ilç ııra g.. 
tihkim kaşaklariyle kapbl
mıştır. 

- .. ----
ınailizler arkanJalı 
tauuare 111aızııııı 

çıkardılar 
Londra, (a.a) ..:.. Tayyare 

levazimatı ve yedek parp-
• lan taşıyan vapurlar Rulana 

buz deniıindeki Arc Aaıel 
limanına gelmiıler Ye ylk
lerini boıaltmıılardır. Ayraca! 
bu limana a1ker ihraç edil· 
diğine dair haberler gelmek
tedir. Sanıldığına ıöre ba 
aıkerler tayyareci aıtalan 
ve fen memurlanndan mille· 
şekkil gruplardır. 

Askeri mahfillerden veri• 
len malumata göre bu mal· 
zeme derhal Ceaap ceplle· 
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~ k• ~ n-
e ı amma o-
rada ne ile 
reçineceğiz? 
ı --oı--

'lne ayni iizünt&yle geçen 
~ akı•mın ıabahı misafir 
luıada yalnız kalan iki fı
:b iıitiliyor. 

- ~Gidelim buradan, gid•
ı lnıım, geldiiimiz mem-
retimize dönelim, st.Di ba· 
ılu kara toprak albraa ben 
lerfm. 
.Ne•in diiıtinilyo.- nendi· 
neline · ve içindea: 

i- Kadının hakkı Yar di
r. Ben ölünce yabancı yer· 
ba kadın elbette ıokakta 

~aqk, ancak avucaaa ko • 
~.• birbç Dl'f• bana linet 
':irerek kabal edecek bu 
1:1• ea tabii bir hakkı. 

!ı- tl!elrl amma Eminebacı 
lda ne ile geçiaecejiz ? 
k .._ iitiyaraın, ben de 
(lliyim. Burada ba1ım1Za 
~irilen tolrmafa mukabil 
,•ek yiyoruz. 

- Aman aaam kızım Al· 
1 bB:;tlktilr. Hele biz bir 
rre memleketimize vara· 
• da bak nuıl bey ıibi 
~lniriz. 

tievin bir iki dakika d&fü
L'or, yia~ ihtiyar kadı•• 
lı veriyor. Sonra: 
•- 811 gla cama mı? Emi
bacı, diyor. 

lhtjaı kad111 dudaklarım 
'•terek: 
~ Evet kızım cuma, tren 
· ... ıaib~ baıiin. 
- Var Emine bacı •ar. 
aatine bakarak • bir saat 
~ra kalliacak hemen hazır· 
.-hm. Tanlnmla ben bir 
[ aa&abı ba ıa•tte •JDİ 
"le Kana gitmiıtik. Bu 
t iıia b6yle bir dönüı& ola· 
~aı hiç birimiz aklımıza 
~rmemiıtik o zaman. . 
; Ailam• kızım neden 

-~·Jıelmiyen feliketler ba
l•lir derler. Yalnız iaıan· 
bira.1 1ab1rlı olmalı. 

\ 

f.via deriaseuizliii içinde 
7oldaı acele ile h•zırla

:trlar· Şimdi herkeı aylra· 

' Y alaız klç~k e•f ltlıiı 
ıfakta kahvaltı hazırlıyor. 
!ri• ayaldanaıa acuna ba
\k ytirüyor ve: 
1 F 'tm el' e· ·d· - a a, ,yor. ız gı ı-

~. Allaha ıımarladık h•
~ara kendilerini r•hahız 
emek için uyandırmadı
sı slylerain. Leylinin 

lltlık: 

Yine gelecekıiaiz de
i? Neyin henım, diyebi-

(Arlraıı var) 

iki ktıı ıııdlklıri ta
dınıırın uozıırlni 
Jllatıa dojradılar 

- .. --
lıtanbul - D&n Alrıa

raydda kanlı bir aile fıciaıı 
olmaı, bir adam 2 aeaedea· 
beri a1rı yaıadığı karısının 
yiizinü jiletle keıerek za
vallı kadıncağızı ağır ıurette 
yaralamıştır. 

Linrada Arabacılar ıo· 
kağıada 9 numaralı evde 
otur•n An• adında bir ka
dın, 5 aeuedir e•li oldu(u 
kocHı Eminle dargın balun
makta ve ondan ayrı yaıa
maktad11. 

Bu yllzden mahkemeye 
diişen •e :birbirleri aleyhine 
talik davası açan karı koca 
dün Ak .. rayda Valide ca
misinin önünde birbirlerine 
te1adüf ctmiılerdir. 

Aralarıaıa gergin balun
maııaa rağmen Emin bu 
tesadüf lzerine Ayıeaia ya
nına ıokulmuı, ona, arala
rındaki ibtilif• bir nihayet 
vererek beraber yaıamaları 
teklifinde bul•nmuıtur. Ay
ı•, kocaııaın bu teklifine 
red ce•abı vermiş, bu mu
kabeletf49a mlitoc11ir olan 
Emia de: 

"-Herhalde senin bııka · 
larıad• riSz&n var.. Eakat 
ben aeai kimaeye bırakmam!" 
diyerek lradıaın!üeriae atıl
mıı, cel.iaden çtkırdıjı bir 
jiletle onun yibüade mfitc
apdid derin yaralar açdıldaa 
ıoara vak•a yerinden kaç
mııtır. 

Kanlar i~iade yere yıkılan 
Ayşe, tedavi altına alınmıı, 
carih koca bir müddet sonra 
zabıta memurlara tarafından 
yakalanmııtır. 

Duadan bışka Nuraosma
niyede 83 numırmlı dük
kiada köftecilik yapan Fev· 
ıiye adında bir kadın da 
diia Samatya caddesinden 
~eçerkea bir miiddet e•vel 
beraber yaıadığı Mehmed 
iımindeki ıahsın hücamuaa 
uiramıı, mliteca•iz adam 
jiletle F e•ziyeyi yüzünden 
tehlikeli ıurette yaralamııtır. 
Fevziye bayıın bir halde 
haıtaneye kalduıhruş, vak• -
ayı mtlteakip firar eden 
ıuçllu Mebmedin aranmaıına 
batlı amııtır. 

--::::--

Dövmek 
lkiçeımelik caddesinden 

geçmekte olan Ali oğlu Sü
leyman ve Mehmet oğlu Hü
aeyia uasıada çıka kavga
da yekdiieri•İ dö•dlikleı i 
ıikiyet edilmiş ye ıuçlalar 
yakalanmııbr. 

Karantinada tram••Y dahi· 
linde ritmekte olan Yusef 
oğlu Çako adındaki şıhıı 
bilet mesoleaiQdea tramvay 
biletçiıi lbrahimi yomrakla 
dö•dl;tıaclea yalralumııbr. 

cu-, Şehir Haberleri-

Zeytin ağaçla- Hauishaneden 
rı yandı kaçmışlar ------Bornova aahiyeıine bağlı 

Pıaarbaıı lriyiadeki Karaıu
luk civarında aaıızın bir 
yaarıa çıkmıı •e tarlalarda
ki 6 zeytin ağacı ile bir kı
sım bağ yaamıtbr. 
Yn~na ıebebiyet veren 

Mehmed Bozkurd hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

- --
Selçukta köy 

konağı 
Kuıada ıaın Akıncılar na

hiye merkezi olan Selçuk 
köyiiade köy kon•ğınıa te
mel atma merasimi yapal
mııbr. Meraıimde köyl&lerde 
hazır bulunmar •e. Cimbari
yet idaresine karıı aevgi 
tezahiirleri yapdmııtır. 

--o------
Hırsızlık 

Keçeciler Şiikrii Saraçoilu 
bulvarında Hllaeyia oğlu 39 
yaıında inıaat miiteahhidi 
Kemalin m•i•zasıada çahı · 
makta ol.a Ali oilu 49 ya
şıada Muı!afa adı•daki 
ı•hıı 780 rram çiviyi çalıp 
kaçmakta iken yakalaamıı 
•e hakkında meıbut suç 
•abıt varakuı yapalmııbr. 

§ Keçeciler merkezi lı
mettpaıa balvarıada Haıan 
oğlu liıtikçi Hiiaeyinia ya
auıda çalıımakta iken iki 
ay ev•el işine aihaye\ •eri
len lskeader oğlu 18 y•ıua-
da Yuıuf adınd•ki çocuk 
Mehmed oğlu bakkal Hakin 
ile ... müıtereken Hakkının 
dtıkkin üzerindeki balkon· 
dan muhtelif tarihlerde H&-
seyinin dükkinına girerek 
1200 lira kıymetinde otomo-
bil liıtiği çald•klar1 ıikiyet 
edilmiı ve ıuçlular yakala
aardk ıuçlarını :itiraf etmfı 
ve çaldıkları liıtiklerdea bir 
mikd111 elde edilmit ve tah· 
kikata baılanmııtn . 

- - -- ---- :....:......:..-.:::: -~..:....:.;,,: 

Gaip aranıyor 

-~--

Ôdemiı bapisbaaesiaden 
ev•elki gece iki m•hkum 
kaçmıştır. MahkumlHdaa 
Hüseyin oğlu Mehmed Ara· 
lan hıuızbk ıaçuadan iki 
ıeae on ay yirmi giin diğe
ri de Kuıadalı Mehmed oğ
hı Muıtafa aabte ııilfuı taşı· 
maktan iki aeae dört ay 
hapıe mahkum edilmiıti. 
Mahkumlar gece saat 1.45 de 
gardiyan refakatinde baliya 
ıitmek için çıkmışlar ve gar· 
diyaaın dikkatsizliğinden iı

tifade ederek hapishane da
varına çıkarak etraftaki e•in 
bahçeaine atlayarak k11çmıı· 
lardır. Kaçan mahkumları 
aöbet bekliyen jaadarmala· 
rın ıörmedikleri anlaıılmıt· 
br. Firariler aranmaktadır. 

--o--
Hamamda 
ölmüş 

55 yaılarında Bitliıli lıa 
adındaki vatandaı 

0

dila HÇ

macı hamamına giderek ha
mamın en 11cak yerinde faz
laca . oturduğuada'd üıeriae

feaalık gelmiıtir. Mumaileyh 
imdat otomobili ile hasta
neye kaldırılmıı iıe de orade 
ölmüştür. 

Muayene neticesinde dimağ 
felcinden öldüğü ~anlaşılmıı· 
tar. 

--o---
Domuz zanne
derek adamı 
öldürmüş 

Torbabnıa Çapak köyün· 
de Mahmud oğlu ·Aziz ayni 
köyden Ali .. roğlu Hüıeyia 

Şeayüzü domuz beklediği bir 
sırada bir gürültü duyarak 
ve bunu domuz zannederek 
a'f tiifeği ile karaahkta ateı 
etmiı ve Hüıeyin Şeaylizil 
vurmuı ve öldürmüıtür. 

Tawuk satıııuor 

HiKAYE 

Ekmek ildeO 
Su eöldeD•• 

o b• 
ihtiyar bir ıerıerlJlli.:,.. 

kemeaia eaki miqteıll " 
dendi. Y a11• ıurad• ":::,,,. 
dere keaarlanaa çe ,.. 
k~yıklarcla ygar, yold• ,t• 
ki tanıdıklanaa teıacllf 'Jlf 
tikçe üç beş karuı alır, 
gibi geçinirdi. 

·~ Fakat luşa doira lf lf'~ 
iiıirdi. da11•• ika•• ,.,
gailesi çıkardt. Karayel ~· 
tınılara, yağmurlar we 

11
.,. 

lar mevaimiade k6prl .ı....
daki •e dere keaart• 
ikametıiblarıada 1Aı1t11Jr. 
Je .J koforu bulamazdı.~ 
bulri o ıerserilit;a• r•:...,... 
medeni bir adamdı. g. 
ıaz yofıyamazdı. W' 

Kıııa ııık, ateı ye ııc• 
bir vatak İ8tercli. V 

Sonra lrıı ile beralııd iv 
yat ta pabahla111dı. So~ 
ta raıt relcliği eıki ... _....,.. 
lar ekaeriya elleri~l ~ 
riadea gkaımat• ~~ .. 
di. Maamafib o MD• "'
kolayını balmatta. Y w' 1111 

hoı olarak ıolialdartl• ~ 
ı ;ı atar, ya bir belediy• ~ 

ra ile atı• · kavpaa .i_ ,-~ 
yahut bir ıabcı ilr?. 
rea taWU.aı clevirir, ,_ 
bir kolayını bahıP, k•• ~l 
eYYell karakola, ••• "
kemeye, ailaayet bapiıla~ 
ye ıewkettirircli. O • .:.k, 
artık gel lreyflm ıel: ~~ 
11cak, yatak, muhtelif ~ 
hane arkadaılarıaıa Y~ 
ılgara, yemek, yemiıı• r:Jlıl 
batta baıaa kaçak rakı r 
hediyeler.. .__.ı.· 

Mlriivete eadue ~ -
Artık hikim ef~adial• ~ 
l&aden ae lrophıyıa 011 "'' 
gla, hatti bir ay, ~1., 
çak ay mı lord ribi ~ 
dı. .
Mıatakauadaki ıalla c ,ı' 

mahkemeai hlkimi oallr.N 
aelerden beri 6j're_.....
Oaa görlace : .M' 

- Gel bakabm ota• r;,t 
le.. Sen ne vakitte• JI 
sıörOramedia.. Y aııa •~ 
ceye dalıp bizi aaa._..
olur ma ya.. Söyle ba lf' 
atlıa neydi, teHlllld8 Is 

20 - 30 cinı tavuk aatılak-
Maniaaıua Alibeyli k6yiln- tır. Talipler matbaamıza gel· diye iıe baılardı. dif' 

den müteehhil ı Merzifonlu - Sea 1iae bir a,.a. _y 
ıinler. ı llY 

Maıtafa çavuıtan beş altı --- --------- mem11a uaa hakaret ı.lf 
ıenedenberi haber alınama- Cilt ve Zühre9i Hastalıkları sözler ı6ylemipla.. Sat 
maktadır. Adresini bilenler Mütehassısı muydan? ;ı 
mektupla Manisada Alibcyli D O K T O R - Kafiye• efendi•·· ~ 
köyünden Abdullah oğlu S ı•h S d yaptığımı, ne ı61JeclJii,t, 
Arap Hasaaa bildirilmesi 8 1 On& biliyordam.. Kasb bakal il' 
rica oluour. [ 4, 5, 6 ] İkinci Beyler So. No. 79 le ıaJet ağır ıeY,ler ıi1 b' 

dim ve bilb 1 ua oaa• f'.11 
:ı Tayyare Sinemasında Iz:f;f •ında belediyeni• ,.b~~: 

maae•İyeaİ•İ tahkir ettt ı Mftjde .. Beklediğialz Mümtaz Sinema Yıldızı ı 

ı ~ İ HI~.~~. F~~.~~~'ın io --r-.-Fahri ~ 
i ARABACI nın KIZI (Dunuaşka) i 1z•;0.~:.-:1e~~~~::.~:;,ı, 
ı Aynca: H A V A Y R A P S O D 1 S 1 ı Roatkea •• Elelııtrlk *.-,) 
:Matineler: 1.15 3.lS S.15 7.15 9.lSpazar ıüıaüll.lSte hatlar: ,., .. ,, 12!11~it=:. ~ 
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Defterdalıiından : 
Muhammen Bedeli 

it b Lira Kr. 
~ '••anlar karaçay mahallesi 1544 üncü' 36 00 
l •el ıepetçi ıo. 1382 ada 7 parsel No. ta 143,25 metre M. 14 tajlı arsa. 

14 
Ptl M. Mııarla cad. 1737 ada 46 parsel 18 50 

Ilı lll2. 445/1 No. araa. 

17
,,, M. Mı11rh cad. 1737 ada 47 p1rıel 9 25 

...;~ m2. 445/l No. ar1a 
p;:ı k•rantiaa ıelimiye ıo. 1760 ada 5 1-'5 00 
l 1 616 m2. araa 

1
';:tl karantina Nazmiye Ye karantina ıo. 43 00 
tfJı3 •.ta 1 p .. rael 206 metre murabbaı 70 

I~ ana 
~ci karantlaa aelimiye ıo. 1759 ada 6 120 00 
_, lel 297.75 metre murabbaı 10 tajlı 

"··. ~ karantina 1elimiye ıo. 1760 ada 1 80 00 
~ 1 321.25 metre mutabbaı 9· l tajh 

~ti karantina nizamiye ıo. 1756 ada 1 70 00 
' .. ı 270 metre marahbu 70 No h 

~~ karaatiaa Çeıme ıokak 1747 ada 13 70 00 
~ .. ı 96 metre mmabbaı 2 taj No.h .. 
~•l karantlaa kameriye ıokak 780 ada 70 00 
.._~P•rıel 304 metre murabbaı 70 nu-

~ uıa 
Ji karaatiaa latiklil ıokak 779 ada 70 00 
' Pır1el 253.50 metre murabbaı 16 No. 

\"- . 
.L•ti karantina Iıtiklil ıokak 779 ada 80 00 ,-.. ,.,..ı 263.50 metre murabbaı 18 No. 
,... -.. 
~el. i(araatiaa htlklil sokak 779 ada 18 19 00 
~~ 61.75 metre murabbaı 14 numa~ 

~•raa. 
l ti kar•atina kameriye ıo ~ak 780 ada 42 00 
-._ hrıel 275.~0 metre murabbu 70 uu· 

~··ı. araa 
~ti karaatina şlllnan ıokak 781 ada 4 80 00 
!'L el 206.25 metre murabbaı 70 numa· 

~ •rıa 
t d lıaraatiaa kameriye sokak 780 ada 70 00 
.._ hrael 230.SO metre murabbaı numara· . , .. 
~ti karantina kayaeri sokak 780 ada 6 7S 00 
.. ~•l 244.50 metre murabbaı numarasız 
L~· 
~ ••Yeriye aokak 688 ada S parsel 15 00 

1112. 119 tajlı arsa 

"- ••aafı yazılı ıayri menkule mvalia peıin para 
~tleriaia sataıı 27-10·941 tarihinden itibaren 17 

•tle mlaayedeye konulmuıtur. • 

l.-{e·ll-941 tarihiae ımüHdif çarıamba günü saat 
,.,_\ llpleria muhammen bedelleri lizerinden yüzde 
~eınlaat akçeai yatırarak yevmi mezkôrda Milli 

llt rltf&nde mBteşekkil satış komiıyoauna müra-
i ol•aur. 4465 

li111 ı1111izGB uarın Almanca, .. 
,J. ltelimeler - YV ords ,, 
)"• eileıımek 

, ,,,, g~çen aeae 
•- bu sene 
.~) 

ııııı.... bugün 

=--·· \t ---yarın Yesterday-düa 
"'"~fore yeıterday Evvelki gün 

' (vilı) Ba hafta 
\"~ •ro Bir saat evvel 

•ıo Bir hafta evvel 
~o Bir ay evyeJ 

('-t •it etmek Once (vanı)-bir defa 
tl._ •11)-iki kerre Tbere timea-üç kerre 
~''-dört kerre Laat week-geçea hafta 

( ;• defa Never-hiç bir zaman 
~~) Ekseriyetle 
~•it •l'an Not yet-benüı deiil 

Seldom-aeyrek 

c··mhurı et .. 
ı .. .... ~ .............. .. 
i Kah amanlar 1 
i Kahramanı 1 
i SOBUTAY i 

On seltiz yıl önden cümburiyet kuruldu. 
Eı r t zinciriadea Türk miUeti ·urtuldu. 
lstibd t yıkımın piştar At türk oldu. 
Güneı doğdu, ufu t n karanlık z il oldu 
Bu milli öz bayr m ygı Tdrhün borcudur 
Türk birliği k ledir, loöoümüz burcudur 
Biz bu kuvvetli b yr mın ş refi i güderiz 
Yurda ol o ödevi her yıld bir öd riz 
Y şasın cümburiy t, v rolsun liderimiz 
Gece gündüz yurd içi budur bir ödevimiz 

ep 

artırıl yor 
lıtanbul - Tic r t vekfi 

!etinden gelen emir üzeri e 
şehrimizdeki fmnl rda ek
mek imalice kull nılmakt 
olan unun randım nı artırıl· 
makta, ekmek unund ki kc· 
pek miktarı çoğalh!ma ta-
dır. Şimdiye a r ekme 
randımanı yüzde < 9 olduğu 
halde bugünden itib ren 
yüzde 94 - 96 ya çıkarılmak
tadır. Bu vaziyette ekmek 
unundaki kepek mikta'fı 

biraz daha arttırılmış olmak
tadır. 

NECATI 

n 
evinde ya gın 

K p ( a.a ) ·- Düıı g ce, 
Kap civarında, Rondeb sch · 
t , Yunan krah Jorjla kr 1 
il i eıkaoıodau d ha bazı 

kimselerin oturdukları bir 
evd yangan çıkmıştır. Evin 
garp cephesi bcrap olmuş ve 
Yunan kralının ilesi efradı 
biç bir kazaya uğıamamış-

1 rs da en kıymetli eşyal a
rını kurt rnm mışlardır. 

-..-,.-o----

Yeni kanun 
liy:ihaları ----

ı-42- Yazan:H. O. T. ı .......................... 
Ondan ıonra bOtln Hem

daalıları yataklarınaa dof· • 
radılar ve b1ç kimseyi ••i 
bırakmadılar. bu vak'a diier
lerin e bir göz dağı oldu. 

Sobutay ve Cebenin kıt• 
~lan tam Kafkas dailarıaıa 

i 
geçidine girmek üzere ike• 
Kobau kıpçakları, Terekiler 
Çerkeyler, Lezekiler birlqip 
karşılarına dikildiler ve Cea
aizlilere saldırdılar. Sobuta-
yıo lntalara bunları darma· 
dağın eiti ve Terkilerin pay· 
tabtlarıoı nptetti. 

Bir taraftan da cebe rizli 
teşkilatla uğraşıyordu, pro
paganda için ayrılanlar ke· 
seler dolusu altıaler ellerin
de oldukları halde her yere 
giriyorlar, bol para barcayor
lar, bilha11a lnpçak,ara .. ılz 
bizim kan kardeıleelmlzıi
niz, öteki üriialer yab•acı
dır, ıiz bizimle beraber lla· 
reket edin, bütün Aıyayı •• 
Avrupayı Türktaıtirelim." •ı
yorlardı. 

Elleriude eıki tip fazla 
un ·bulundur k fınn r bu 
stokları bitirinceye kad111 
yüzde 89 r ndımaoh unlu 
ekmek imaline devem ede
ceklerdir. Eski tip un dün 
bazı fırı lard bitmiş oldu-

Ank r - B. M. Medi· K ki R 1 1 itti SİDİt1 IOD t tiJt l!lf8SIDd& ge· ıpça ar us ar a • 
ıe evr k aramnd• aşağıda- fak attı·ıar YB Sobutaı 
ki k nun layihaları v rdır: U U 

ğund n Topr k Mahsulleri 
Ofisi bu fırılllarra yüz e 94-
96 r11udımanlı un tevzi et

1 - Askerlik kanuounun ırdularına hÜCll attı. 
39 uncw ve 61 inci m ddele- .. 
rinin değiştirilmesine ~•İr ler. Onca sobutau öılı-

miştir. 

--o--- It DDD Jayib Si. ı rinden kaçar bibi dli• 
2 - Ot vlet memurl rı ay· 

Bıçak 
Taşım k •• 

lı lanoın tevhid ve te dülü· randı fak at sonra 111? 

Kemer merlseıi idresinde 
yapılan aramda Yaşar oğlu 
Hüseyia ve Ömer oğlu Re· 
cebin Üzerlerinde birer bı
çek bulunarak alınmış ve 
haklarında zabıt v r kası 
yapılmıştır .. 

§ Keç ciler m rkezioe 
bir işin takibi için gelen 
StUeymın oğlu Reşat, Ha
san oglu .ıüıeyın ve Meh
met oğla Zihninin vaziyet-
~eriode~ . şüphe dilmiş ve 
uzerlennın r nm sı~d bi· 
rer bıç k bulunı.:rat. ah mıı 
ve baklarınd z bıt v raka
sı yapılmıştır. 

§ Çorakkapı ltıap rkt 0 

geçmekte ola Osm oğlu 
Nnzheti v1tzıydhı d n şüp 
be edilmig ve üzeri in aran· 
maaınd bir bıçak bulu • 
re.k ahnmıı ve ha kı da za- \ 
bıt varak sı yapılmıştır. 

ne dair ol n 3656 sayılı ka
nun ek karıu layihası. 

3 - Hudut ve sabiler 
umum müdürlüğü 940 mali 

yılı t'i h bı h kkında 
kanun 1 "yih sı. 

4 - Nater kanuı.ıunun 
bazı maddelerinin değiştiril
me i b kliınd kanun liyi· 
ba11. 

5 - Oıman umum müdür· 
liiğü 1941 m li yılı bütçe-

~inde değiıiklik yapılmasına 
doir kanun layihası 

odalar 
Babribab da Kız liıeıi kar

şısındaki cQddede ve elek
trik mer zinin sıaasınd• 

bıaluoan "H im Gözilkara,, 
aile evinde çok ııbbi ve te
miz kiralık odalar vardır. 

lstiye ler içindeki odaba-
şı) e D•Ş vurabilirler. 1·3 

i Iha r SIN MASI ! • 
ı Büyük Cumburiy t 'o~yr mınd ayın lzmirli mfiıterilerine ı 
ı bkdim ccği fılmi müjd ler... : 
ı Biitü:ı dünyac ttl ışl n e sevilen i i meşhur ve se- : 
ı imli .bk ha krala... ı 

i L REL - H RD. : 
ı cin birli te çevirdikleri Türkçe Söılü i 

Kıpçaklar önce bu itin ao· 
nunu anlayamadılar. Sobatay 
bütün Kıpçak atlaunı ıeçi• 
yor ve damgalattırıyordu. 
Gençleri"i aagariyeye ıirdl. 
oodın sonra ae kadaı un ve 
zahire varsa ve sair yl1ecek· 
lerini ordu namına depo et• 
tirdi. 

Ellerindlin bir çok mallara· 
nın alındığını gören Kıpçak· 
far şaşaladılar, fakat bır ılı 
ıöylemeğe muktedir deiil· 
lerdi. 

Çünkü kuvvetleri azclı •• 
mühim notalar Cengizliler 

t rafından tutlmuıta. Ell•i•• 
de ııe kaldıysa onları rec•· 

leyin kaçırdılar ve garlla 
Don ov sındaki karcleıleri· 

nin yanına firar ettiler, der· 
bal her tarafı vel•ele1e Yer• 

diler, ayni zamanda Ruılara 
da baı vurar~k yardım tale• 
bi .. de buluudular. 

Ruslar bu teklifi sevi•çle 
kabul ettiler, çünkli onlarda 

Cengiz ordularının Çini •e 
kıfk staki devletleri birer 

birer elleriue geçirdikleriai 
ve sıranın kenilerine gelcli
diğioi bekliyorlardı. Sobatay 

ı i Seanılar~~S -12,3! · 2.t~~!o~~~~O. 9.00dJı 
ı Ayrıca: Matbuat U. M. Memleket Jurnali.. ı ı 

casuslar vasıhısile bu kay

nı şma ve hazırlanmayı öi· 
renmiş ve pilinıaı çızmltti. 

-····- wu-



ırı' ı 

~fürk basın 
kongresi 
kuruldu _ _, __ 

iAakara (a.a) - Türk ba
~ birliği birinci umami 
l•rrui diin Halkevinde 
ıf?lanmııtır. Merkez idare 
IJıti reisi Falih Rıfkı Atay 

rakhHlara "hoş reldinİz" 
~.elikten ıoara muvaffakı-

~ler dilemiı ve koarreyi 
:~•ıtır. 
",Ko•rre reiıliiine, reis ve· 
lliiae ve kltipliklere se
laler yapılmı11 Haaan Reıit 
akat reiılife aeçilmiıtir. 

onııe reiıin basın birliii 
ı8ananaa iıtihdah ettifi 
~ek rayeleri, baaın mea
pla11aın m&tekabil hukuk 
t •azifeleriai ve nasıl çahı
l'larıaı izah ve asalü m&za· 

e ile dil meselelerine te-
ıı eden beyanatından ıonra 

il10• ıeçimleri ya palmıı 
~ pbımalara bıılaamııtar. 

-.,lik idare be1etı relıi 
l{afıadaa m11ralahaıler ıere· 

~· bir itle ziyafeti Yeril
\Jtir. 
ı --o--

Bir lngiliz va
puru daha 
batırıldı 

- -
Berlin (a.ı)- Şimali Afri-

kada Alman Sa••ı tayya
releri, SoJJum yaluaında la
ıiliz kamyon toplaablarnn 
dığdmııtır. 

Süven kanali iıerine ya
pılan bir akı ad•, alta l.in 
tonilatoluk bir ticaret ge· 
miıl batırılmıtbr. --o--
Reşat 
Leblebicioilu 

-Baıtarafı 1 ncl ıahifede -
çahıtığım değerli ve mu•af· 
fak reiıi Dı. Behçet U.ı ay· 
rıldıktan sonra bu mevkie 
oaaa en yakıa akraba11 ıı· 
fatiyle beni aeçmenizle arka· 
daıımızın mavffakiyetle ça· 
hımaııaıa de•amıaı arza ba· 
yurduğunuzu 111ziyoram. He-
pinize teıekkiirler ed•rim. 

Alkıılarla karıdaaaa laita
bedea ıonra birinci ve 2 aci 
reiı YekiUitine a•akat MI· 
air Birsel, Dr. Mitat Orel, 
kitipliklere Belkiı Bilmaa, 
Haydar Arya), Sadi İplikçi 
Mehmet Ruıea Ye Muammer 
Apaydın iatilaap etlilmiıler-

'-- k • dir. Qm 0D2'reSI Toplaatıyı mateakip Mecliıla 
----••- baghbk Ye uygılarıaıa Cu· 

.akara (•.a) - Aakarada 
'lan Baıın koaıreai reiıli-
' e aeçllea B. Haıaa Reıit 
1

akat koaıreyl açarken 
Jli bir aatak ıöylemif, 
4

•diıi ·•• reiı ••killeri ve 
~pleri aamıaa teıekk&r 
iktea ıoara bu konrranıa 
liii• tiiriaci kongresi ol
~aa, dört HDe ev•el ya
p laa ba birliğin mevcudi • 
l i•i teıbit için bir kanun 
'Jwredilditini, ba tuplaatide 

kaaunan ruhile uygun bir 
1 dahili nizamname proje· 
la mlıakere edileceğini, 

kanan bütiia baaıncıların 
'4ılarıaı haklarını himaye 
tiai, birliğin heaüı bir ni· 
1-nameai olmadığı için mev-
t t cemi1etler aiazamaameleri 

mıaa ayran bir surette 
\zakereye devam edebile
ıtlai, bu meyanda Cümbu· 
et Halk Partisi niramna· 
ltiaia hepsine müreccah 
.:J•iuaa iıahtaa sonra a-
~mi fikirlerin tercümaah-
11 yapan kalem 1ahipleri
~ hitap etmiı, devletin ma
r:a olan iç aaıurunun dör
ac8ı6 de basın unsuru 
~lajaaa tebarilz ettirmif, 
!alaare Tlrk dili üzerinde 
maı, okumak kuvvetini 
brmak ye aıılamak için 

........ , .. miıln aılı•a r&cuuau tav-
ede bulaam uı ve bunu 
e barakan ehedi ıefin ma-

mbarreisimiz Milli Şefimize, 
Baı: Vekilimize, dabiliytt 

Veklletiae •• parti ıeael 
kltipligiae bildlrilmeıi kara
ra alıa•uıtır. Meclis çarı•
mbı giiail 1aıt16 30cla topla· 
nmak tizere dagılmııtır. 
Belediye reiılirine ıecilen 
bay Raıat Leblebici orhm.
a yeni vazifeıinde mavaffa· 
kiyetler dileriz. 

Candan kutlarız 
Deierli avakatlarımızdaa 

B. Mfinir Bir1el ile muhterem 
röı doktorlarımızdan B.Mitat 
Orelia b !lediye·ela vekillikle 

rine aeçilmelerindede büyük ve 
tam bir isabet vardır. Ba iki 
ç•hıkan ve değerli vataada
ıımııı ve kltipliklere 11çilea 
Belkiı Selman, Haydar Ar
ya), Sadi iplikçi, Mehmet 
Ruşen ve Muammer Aarini 
candan kutlarız. 

Narin içklli Lokanta 
ıı Gazinosu 

Her gün öğleyin yemek
lerinde 12 den 1 baçaia ka
dar ldiıik parçalarla mfiıik 
iıtiba verici parçaler çal
maktadar. MÜZiKLi GiiadBz 
fiatleri: Et yemekleri 25, 
Sebzeler 15, Piliv ve Ma
karna 10, Kompoıto 15, Sa
lata 10, Maden ıuyu 10, 
Bira tiıe 30.. 50 derece k&-
çlik rakı lar 55, ıioe Şarap 
70, Kadeh 10 kuruıtar. 

[llLCIN illi) 1 4 21acl T .. rl• iMi _, --;;:::: 

RADYO-TELGRAF HABERLE»! 
Silah ve asker· 8. Ruzveltin 

yıiınları oğlu mahpusmu -------
Lontlra (7.15 Radyo) -

So•yet tebliği: 
Moıkova radyoıa hlk6· 

met merkeıi için yapılan 

muharebeler had derıey• 
rirdiğiDi ı6ylüyor. Sillh •e 
Lsker yığınlara ylkaeliyur. 
Cenupta Tula mevkiiade ha· 
zırhlılar yapıyor. 

Sarada ılddetli muhare
beler devam ediyor. Kale· 
niade Raalar çarpııa çarpı

l• ilerliyorlar. Almanlar Yay· 
la daf larında Raılara on ke· 
re hlcam ettikleri halde yol 
açmıya manffak olamamıı· 
lardır. 

F eturaıya berzalııaıa Al
maalarıa eliade oldaia doi· 
ra deiildir. Raalar Ne•a 
ıehriae bikim baJaaayor. 
Kaf kuı mldafaa içia mitte· 
flk ordalar Irana rltmek· 
tedir 

70 parçada• fazla bir 
Amırikaa filoıa Orta ıuka 
aakliyat içi• rldip ıelmık

tedir. Haya yoliyle de mal
zeme aakliae de•am ola
aayor. Rmraya nakliyat Ar
kaatrel yoliyle de temin edil
me ktedlr. 

--o.o--

Askeri vaziyet 
-Baıtaralı tinci •alaitede
illn etmimiıtir. Londra ıa
zeteleri Raıyanın ba huıaıta 
haklı olduianu belirten ya
zılar yazmıılardır. 

RUSYA - JAPONYA 

Japoayaaıa Amerika ile 
mllnaaebetleri gergialeımek-
te de•am eıduken beri ta
raf tan Raıya ile Jıponya 

ara1ında bir nevi uzlaıma 

ifade eden bir hadad an· 
leımaıı yapılmııtar. Ruı ha-
riciye ıözcüıü Loıovaki ban
daa bahsederken Raıyanın 

mukavelelere değil, hare
ketlere bektığını s6ylemiıtir. 
Gerçekten Japonya bir ta
raftan da Amerikadaa Raı-
yaya r&aderilecek yardım 

mevadının gelmeaine mani 
olacak hareketler yapmak
tadır. 

---Loııs Anceloı, (a.a)- Sivil 
polia memurları reiı: Ruzve
ltin Kaliforniyada Coronad
aki evini muhafaza albaa 
almıılardır. Jhon Ruzveltin 
ka1111 ve 16 aylık çocağuyle 
bu ev.le ikamet! etmektedir. 
Bu tedbirin alındılı mahalli 
riıli poliı. aerviıi ıefi,)araf-
ındaa bildirilmiıtir. Polis 

lmirl çocuiaa kıçuılmasaa 
teıebbilı edileceğl hakkında 
bir haber dolaııp dolaımad
ığı aa dair ıorulaa bir aaale 
cevap •ermemif :ve-:evin pe· 
ncereıiai gözetledikleri ıara · 
da yakalanan iki kiıiaia be
ter ıl• hapH mahkim edi
Jdiiini ıöylemiıtir. 

Suriyeye 
Buğday· 
Kudla, (a.a)- lariltere 

ticaret koorporaıyoaa Sari· 
ye milletine yaptaj1 •aldı 
yerine rıtirerek Suriyeye 20 
bia ton buiday ıetirtmekte:
dir. Buaaa •ekiı bin ton 
memlekete •armıı balanayor. 

Geri kala• kııım da ıele· 
cık b ıfta "içinde l teslim edi· 
lecektir. ilk kinuada daha20 
bia toa buğday relecektir. 

----o--. 
3 Kömürcü 
tevkif edildi 
btenbal - lbtiklrla mi· 

cadeleye devam olunmakta
dır. BuıBn de3 köm6rc&, ib
tiklr ıuçundan teYkif edil
miıtir. 

Selinikte 
idamlar 

Berlia, a.a -Sıllalk,tı 
iki alman aakerinin ildürl
lme1i &zerine 13 yunanlı ••· 
ılmııtı.-. 

JzmirAskerlik 
Şubesinden: 

---o-._._ 
Kısa htzııtllları 
337 doğumla ve bunlarla 

Moıkovaya karıı yapılan· muameye tabi bu aene ve 
Almaa taarruza biraz yavaı · dıha evvelki seaelerde mek-
lamıı• beaıiyorsa da bunun 

tepteaa mezun olmaı kııa 
bir h11arhk devresinden ile- hizmet bıkkını haiz ehliyet-

Milli Şefio 
Tebrikleri -Aakara - C&mhari,-d' 

18 inci yıldöa&mB m~ 
beti1le Afra• krala Mat: 
Mehmet Tahir Han Y• . " 
ler kralı Majeste JorJ 8' 
Milli Şef lımet ıaa•• "' 
ıında tebrik ve te .. k 
telrraf Jarı taati edilmitd'· 

----o------
Hisse senetle-
rini alıyorl•' 

Londra, (a.a.) - lı~ 
ıazeteleriaia Kabirede• #)' 
dıkları haberlere rıre. ~ 
maalar en b&yBk kıımı f fi/' 
sada bulanan Slveyı k• ıJ" 
hisse aenetleriai ParİI ' 1 ~ 
yon boraalanada .. tı• 
maktadırlar. 

• 
Amerika ~r 
yare fabrllsl' 
(arının gre~ 

NHyork ( •·•) - ~ 
fabrikalardaki gre•ler! ~ 
verilen raporda b11 fa~ 
larda çabıaa 3 • 4 • 
iıçiden 8500klıiaia iıtit 
22 ıre• Japıldıit•• 
mektedir. ..JI 

Kömlr uaayüadeki ~~ 
m•vakkatea halleddlll~, 

ıberaber vaziyet iyi del' ı' 
Belzik tayyare fabrikall •" 
daaua iııali altında ye•1 

normal bir hale relmi~r. 
lngiliı ve Amerika• ,.~ 

yareleriai yapan tayyar• ~ 
rikalarında bat 16ıt•~· 
iıti1en rre• dikkatı ç• 
tedir. 

--c.__-

. Fransad• ... , 
ıoısıu~ı d&itıııı11;:-

Viıi (a.a) - Mareııl ,., 
teni tanibi ile milli ııo•.,, 
azalara araııada yakı•d• lst''' 
iiıiklikler vakabalacl ,,, 
Ezcümle maıon Jocal•'~ 
meaıubiyeUeri aalaııl•• lf 
11ler değiıtirilecekler '' ,Jf' 
tlf a arıuıanu izhar ıd• ~·· 
bazı azaların yerine b•f 
ları tayin edileceklerclit· 

--o- -
20 ölü ~ 

Viti (a.a) - Oılıyoacla 6' 
trea kaza11 olmaıtar. ıcJ 
vardır. · riye gelmesi muhtemeldir. naameli •eya ehliyet.izlerin 

Almanların lyenidea b&ytık acele yerli Hkerlik ıabeıiae --•--
hamlelerde buluamalarıaa mlbacaatları, m&racaat etme· k dlıJ 
intizar etmek liıımdır. Her yenler hakkında kaaaai hii- 8ÜyÜ JBdıı;~_,1 
halde Alman komutanhiı klimlerin tatbik edlleceii Viıi (a.a) - Meıbar ı-'' i hazaruada eğilerek 

li Şef de yOksek sayıı -

Akıamları muhteıem bir 
ince saz heyeti ile mua-aa
niyeler icrayı aheak etmek
tedir. 

Moıkovanıa zaptını temin illa olunur. ıatoıu yaar•• netle., 
•••maıtur. için ber ıeyi yapacaklar. harap olmattar. / 

----------------------------------------------------~::::::~~~~~----_-_-_-_:-_-_-~~~~~-----.....,../' 
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