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l v~~ ı:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıM·ııA Ş f A 

~nın \ S O 'N D A 1 K A1ı' k~r~yaeavd:; 
\ lıramanı buyurdular 

~ Tlrt UUrdunun' Almanyada- ! Bay Eden Behçet Uz ---o---~ 1 Ankara ( •·• ) - Mnft 
tıruuucasu iki Türk ha_ ın ~unları da ı sövliyecek Şef Reiıicümbur ı ••• ~ 

'-- ~ loöoü dün a~şam· Hat 18, 
' --

0
-- h t• d • t• 1 Ankara (a a) - Bu a · 

._ "illet . • . eye 1 emJŞ Jr lıım Rıdyo ı•zeteıindetı 45 te Konyadan otomobille 
._, lıtiJıb11111ddllf~ıa, Berlia (a.a)- T&rk ba Londra (R•dyo 8.30) - 1evvel Ticaret vekılimiz D • Ankaraya avdet buyarmaı· 

L ı aia fılan h · B J' B Ed - l d'.. ı . tardır. Aziz Şefimiz ' Ojk· .._.,elr farta f' ıın eyeb er ın civarın • en ıoy e ıgı nutu11 ta , Behçet Uzun konuıınuı ı 
~•• bir lı a;.' ala~ daki aıkeri müe11eseleri Britanyada imal edı len ı _, dinliyecekıiniz. ınende Büy&k Millet 
~tat.11 eyb ane ~ibı ziyaret etmiıler, Berlinde vazımı harbiyenin yüzde 1 ---o--- lisi reisi Abdillhatik Re• 
t •• lr mıllet Saıvekil ve Harici'le ••lfİ· .ı •t•Qa la& geçirdikleri üç günde çok 1aekseninia deniz ışırı n.u ., .. ''•bn

11 
lr ~ ~e mftı · izaz ve ikram edilmişle . - ı harip devletlere gönder ı I Çar kes Lti velcıl ı Şükı6 SHıçotla, 

'•t ••• : ıçın o mil dir. 1 diğini ve Al nan işgalind . e··ı . d Gent 1 Kurum•y baıkaaı 
~ lt•ııa•ı 1:1rhı~ ve Beyet refıi Necmettin ki yerlerde yapılan tedh =~ 0 2'eSJD e Mutı•I Fevzi Çıkmalr, 
'dd,,

11 
a~_e, uıde Sadık Alınan makamhrıoıa J poletikacilerioin de cezası ı Ç J Vekiller, Genenlıer •. vnll 

,ı~' llllaU~•• 1••adioia tesf!kkürde buhınmuştur. k. l nıyacaL luını ıöylem · ş 81 PIŞm8 8 Y ve diğer askeri ve mllkl 
"t•tı,· .o DHı il- ----- tir ve ilk yapılacak iş : ç Londra (Ra.:iyo 12 30)- zevat tarafından kaı şılatı-

dJp) 
1 cıbaaıa eD milletleri beslemek oJduğ u Biraz evvaı l aeşroJuaaD R l s mıslar~ır. 

•a~, .. '••tlarınıa ka- Hatayda aa ilive etmiştir. teoliği : Düa gece Roloi -----

"•~ •• i •• ı.,. butu T.. ___ 0 __ çuke• bölgesinde çarpış Ticaret Veki~ •tti,,, t ''•mlyerek ka o ren 18 y . mılar olmuştur. -

' .~•b,,rıı0, •• bar11ınıa Ankara (•.a)- Halayın aşına gı- Rutl ır Don nehrinin li Dr Behçet 
~l•ı..,t 1•~ı Mılli Ş:- dörd&ac6 yıldö~ü<nü c!ün ren erkekler bat111nda yeni mevziler t - • 

~ '• rıJa·~~n, ıea ıbu b&yiik ... in~ıe kutl•am., ıisite muvaffak oıaıuııardır Uz iz mire. 
~, f•u ıart ., t T" . t''-Jil 20 , n • o 

L._
1 rlı lb'}J t' . b lr, orene il im: mlffl ya~ına - • --- --

"'I ı t IDID a ' ~ nelecek 
• '•rııııı m t ile bışlanmıf, kıılıya b Y· 1 R a cephe- ... 

... r oı HU \'e ren kız ar usy A '- ( ) T' t •t.~ llııığa bak kazan rak çekil ne mer,.ıimirıde OKUi, ı . ı - ıcare 
L 11111( ı· k d • ·ı • d J 1 vekili Dr. Behçet Uz bera• b~ 'L •ti için me VI l uman an ve sut er Londra (a.a) - Gelecek sın e o ay ar 

11:.t "' 111 b ki b 1 t bniode teşkilitland1rm• iU• 
L •t, •ı arly,ttir. n u unmuş ur. martta 18 yaıını doldurt n 

1

. Moıkova (Radyo S. 8)-
~ la L ı mum müd6rü. toprak mail ı.,1 ••iki •• tam Akşam fener alayı çok delikanlılarJa 20 yaıını ' ol Novor~kukide 1300 mo• 

~ ltlıı· ,. ıulleri ofisi umum m&dlıl 
•I•~ 1•i diplomul parlak otmoıtur.. duran kız. ve kadılalarıa töılü kuvvetlere kar-ıı lıo· 

~ .. ~1 il • Y alım ıubesi müdürü ve la11-
'll . • baltalamak 1 --- - dı mecburi mükellefiyetlı ri yın •e 7 Hat muharebe 101-1 kalem m6dür6 olduı'"'• 

' ~.,•rı, elindeki '-u ... S f d •d d '- l d ~ "•ı • " kaklnodaki kanunu kral e en ll1IVvet erimiz üşmını bılde 25 Temmuz Cumar-
-. ·~i ... ·~da)d kudret, o ya a 1 a~ imulamııhr. bu cepheden püıkürtmüş· teıi sabahı 11at 3 te tay• 

.,, .. l ~,~:,·:~i 1i~eıi kço•: kararları o-- - tür. Binden fazla ölü n .. yare ile Aakaradan Balı,. 
0 dır. Şimal batıda Alman kesire hareket edecek Ba 

~•fı~ı ••• kıbramaaı SGfya (a.a)- Komünist Subaşılar kahrını havaya uçurdular. h'ıesir ve civarında mıb1D1 
'- ,, ' bur&a de bu likle ithım olunanlardan Trende 14 vıgon v~rdı. ı .. L le 1 K J •e alım vaziyetini tet.ls 
..... , ~tıı) bir bıı düta 21 kiti ölnm, 29 ldıi i onuşma arı 150 kiıi ölmüştür. ederek ayni giin bmire doi 
~•ı alaauıor Bu 1 h 1 f - b f'f ı Diğer bir çete Alman 11,, L • lmu h ı ısıır 9e • 1 ce- , Kutamoni (ı.ı) - Düa ru yollarını devamlı lımir, '•• ••t Tlrke ce· • • . garnizonuna ba1kıa yaptı 
ıM'' -, t d zalara mahkun edılınıı 2! ballılevınde aubaıılar t~p Mıni11, Aydın, Denizli, lı· 

l .,, - 111 urum 42 kişi öldürdü ve bir ta ' • 
q~tı, b1191r bir balı: kiti de beraet etmiştir.. lantmnda devletçe 1aııa u alındı. 98 inci tümeoio parta ve Burdur bınlitla· 

' ---0 --- alıl!acak bubub.t bakkuıda 48 inci alayı erlerindfn de tetkiklerde bulundakt•• 

~ .... Sırrı Sanlı Limanda j(ti • konuımalar yıpıl1JJışhr. biri diyor ki: ıoara Ankarayı di•tcek· 
~ ___ .,___ "8ölğemize tepeyi tu·- lerdir. 

hı. "Y6tlerı·n ca emri M k mık VHlfeıi verilmiıti. Te· ---o---
~ ~ ısır ama· peye yapıhn ilk hücumda "\t ff . Moıkova (Rıdyo s. 8) - bölüğün birinci k11mını kıy Cenubi Rus• 
'tı. ~ &ki- Kop~nbığtaa o,eimarka r&SID C 8 beyttk. Bu birinci kuım 90 

~tıd bahkçıluına hitap eden kişi idi. 17 kiıiden ibaret ya . savaşları 

' 

e var radyo ile balıkçı gemileri. e mu halef et ıbaret olaa tepe müdafıleri LondH, s.ıs (Radyo)-
........... ikinci kumıınızı da ~ıir • ·• 
~o .___ limanlara ilticı etmelt: ri K•bire ( a.a ) - V' ft dılar ,, Cenubi Ruıyada Alma• ta 
ı, '' ( •·•) _ Taı emrini vermiıtir. partisinden çıkarılan Mıh arruzu artıyor. 23 Tem-

'i ••rdf&: • ı · 26 k · · ---o--
''''•., •• bır haber - ---- ran pasa mec ıste ışı.. muzda Lukeye böfgelerlae 

\ ~i 11• ceaubuada den murekkep bir mubı 1 f Bütün kesim- fiddetli hücum edilmiıtir1' 
~ 1~1111•••bıyı ele ie 29 Ceset pırti teşkil etmiştiı. Novo Çerku Roatof He 

t .... Y•pılan ooubı- G.. ··ıd·· ----- lerde çar~ ış- Stalingrad ara1ıadadır. Ba· 
~ ~i,,~01 1tda 75 inci Omll U c d ) udaa Ruslar şiddetli mi· 
't.ı,,, e tömeai Sov- Vaşio2ton (a.•) - p4. ephe e ölen ma a:r dafaalarda bulunmakta ,. 

~-ltt· tarafından im· ıifikte ölen 53 Ameri~a~ J K bire, (a.a) - Bütün Kızıl bav• kuvntleri dlf'-
«, --ı. lr, 3 flia ıiireD atkeriDİD liıtui ntşredıldı, genera kesimlerde mütbİf ç1rpış· man nakliye ko1Jarın(blt8-

\Gı...''ObtJeri eana- Atlantikte devriye geıer Billueı (•·•) - Sabık mılar oluyor, logilizler düş iece bomb . .lımııtır. • 
'-el.,'' tak•iye srel· ken b ı tmlan Alman hb· a11ırlarda11 Graçyano c• p · m1nı mevziinden çıkarmı lr 300 kilometre ıimıld• 
'tilcaa·J\lgıaıltr tama· t .:Ibabrınıo mürettebatının bede l::ir topçu tümenine için sufettikleri btiyük ener Voronejde Tlmo~eako 

•ı:~ •e 6250 a1ı 29 cc.sedi de mcr11imle ~ö kumanda ederken ölmüş· jiyc rağmen teman edilen bir köprü bııı t11iı ~~ 
mülmüıtür. t6r. terakkı azdır. tir. 



3:h.1a.. ve ictimai 
Maa11enet fl~klileti 
Nc;s ... iyatı 

------
Katiuler 
A,r sın a $EHiA 

Sailığım!za lS~ar M·hke:-:;·-:.n .. .. 1 Yeni mah- Vagon altın- · 
varan b1t1~G laı kiti?leri ınasuda dı k A olanlar da verdı· 

" ~~ ) değişiklıkler olmuıtu.: um can 
ıU~f( P,f 25 Lira mH,lı K ar bn- Arpının kilosunu 40 Gtce y11111 Aluncıkta 

·- '.J- ıLn m bkemeli bat k fitip · kuruş• s ltac G n iler cad- öl6n.ıle neticelenen feci bir TfcHd ••kileli Is 
Diier hı r ko 1,cmr. ç _ I ıgin e tcrfiao Jımır ceza d~ıintl e ktp ekçi Ha11n tren kazaıı olmuıtur. · tlayıiı me1eleıl1I• 

reıi de iı ı. le :~ıı ç:{,..; ı . eıin mıbke ne~i bış !<itibi Sü- otlu Oımıa Haıpatlu beş Devlet demiryoll~r1 ma• ilan alikadar ol; 
laer taraiı k • P• ' ı sagl rn reyyM LJgr.ur, ıulb hulruk lira para cuuıy le bir bıf- aevra memuru Muıtafa oi 

1
buçuk aıitten yak~M 

•J•klrabı geym,,,eri J•r. Ve ' mBbkemeıi b Jşkitip mua- ta dük llin:n kapıhlmHına la lbrahim Pi:ıti, ~ Mani11ya J•ilara el koa••_....111 

çıpl•lr •yak gı , za: ~m.:leı :- vinJ:ğiae birinci hukuk ve arpı l em:ı müsadt:tesine gidecek olan katarea ark•· layı ortıya çık•• 
41r. m,bkeme i nbıt kitibi Sa- kartsız ek mek utan Eş- sıadac vıgonu •yarmak içia durumunu tetkik et ~ ~ 

Aakiloatut.l n.n tak •':ll ip E•ı: kma~, iğır ceza mah- repkcş ı 50 numu. lı fm n b atta girı.:ıiı. fak•t muva· şehrimizdeki allkd 
elı• yeıler.Je • DdeJb ~e .;\J• ktııntıi bıı katip muavin· sıb i hi 8 ki oğlu Must afa zaoeaini kaybedip dCımüı, citlere emirler ,.,,, 
karları mubteviya:ıcı boşa. t-lli~i-:e rlüı:e)dD A'7oi Aıl _ Gözpı:ı ır 35 lira 90 kuruı arkadan gt lea diğer bir Enelce bef at1

1
' 

bp t.,Jalara dokocm~k ı:b- l rnr n.ı üddeium:>mi kıt.lemi pare ceziıuaa Maltazludı vagonun ıı l taada kalmış, ıol olan yaihrı• yedi'~ ... 
••••ne mubteviy&tını atHı· h.ış katıp muavinl iğine :ıa- 6 sayı' ı fmDda teıgabtar eli ve bacaj'ı kmhrak al- rak aatılınaıı 111••

1 

fa yaymıyıcak şekilde ka·l bıt kitibi Nıci Töleagen Nazmi C t Ul 25 lıra para m6ıtür. leoen zeytıay•i• b•~ 
la• toprak trbaka11yle örl· r.aliye birioci hukuk mab- cezaııc• Kemeraltıada 62 Hadisenin tamamen za· ıimdi yılaız bir 
••k •e abde1ane cu1'urla· kemui bışkitip muninli nomualı fma aahibi Ali •allı memurun bat11ıncıa aıitli yailaran ıattf 
,. •• her rila ıönmemfş ki- i'ine ubl) kltibi Mt"bmet oğlu Huan IKara Au1aD ileriye geldiği alikadarlar- Hade edilditi i~İll 
, .. Ye itli aaifiaik dökmek Ali Bilcan, ad liye encüa.ıe · 25 lira Dı. Hulüli bey cad· ca tubit cdilmittir. ortaya çıkacıi• .. 
de pek ehemmiyetli birer ai bış katip muavialiiiı e deıiade ,ekmekii Mohmet ---o--- ta.&u. 
tıdblr 11yıhr. ığar ceza zabıt kitibi Ha- eğlu Hiinü Karand• beı ValİDİD ---o--" 

" Refineya Barnklaramızda Y•l•Y•D lil ibra bim Yilrzey, ticaret lira pera CellllDa mnb~ um 
•ıtın kurtlud~n korunmak mabk~meıi baş kitip mu· olmüşl ı rdır. Tetkikleri 
icla •D batlıca İf . avinliğine Ali Soyak, l Ot• Beledı·ye reı·sı· ô Bir veya ikiı•' J' 
iL Yoz Voc b 

,_ Valimiz B. Sabri ney .. ı • UD TE nz ah mıb11eme1i 20 lira ma- teneke kutular i""• 
LiGiDiR aşlı bı ş kitipliiine Alitt- DİD tef tjc(erİ Bergımad.a~ .•oara Mene- maıı tuavvur ecUI••' 

E )erimizi iyice tabınta tin Sner tayin edilmiıler· Y ~ea ve Dalub kazahrıaa da yailua teneke k•t' ~ 
Jıka•adan yiyecek ve içe· d ir. Belediye reiıi B. R ·ııt gıdnek oradaki zahire iş fın da ıli•e edil•'''' 
celslere ılrmemekfağı1 gö· --•-·- Leblebiçl oğlu yaıuada be- lerl ve 41iier itler lileriade zarı dikkate ab••'" 
t •rmemek Jiııwdır. d > e m6bendişlori olduğu m~ıgul olınaf, tetkiklerde ya bBy&k bir fiat f• 

Her abdeıtterı ıoara Ha .. aret·. halde dua şebrimiıde baıı bul11Dmuıtur. kaçır"• mahıkkakt•'· 
il 1 teikik lerde buluDmaı bu V 

• er mubıkkak iyice te· Ktçeciler Aaaf.artalar d T k ali, Berr•malılarıa da Yıpılacak iaC 
.i•leıamelı'dı·r. mey • n • epeçi te beledi· 1 "ki ti . . . kt•• • dd · S b k mı 11 Y• erıaı mucıp aonuad• bir buçD 

cı Hl iimer an yerlı ytce yepılmakta ol ıa yolu et·• 
Abdutlezimiıi açıklara mılar pazarıadan mal l•l· _ ~ b 1 d' (f d 1 olan ftbre giren ana cad- veya 6 a1lte :11• "" 

taılal•ra babre ve boıtan· 1ıo · mıış t e ıye i an ığnu d . it k f J ,ttf 
Y mak i.teyea ı~yyar =mani· ziyaret etmit temizlik işle· enın 'lZU hu lır1Dda zeytiDyailuıaıa 1 

lara yapmamak ve tıbra f•turacı Üıcyir oğ' u c ~- ri müdüı lüğünde meşgul yıpı l uıkta olaa yol İDfla· best bırakıla ç ı ğı f. 
alulHtleril!İD ve çukurl arı· :ı:ı l Kuapınara m .. I ver· ol nuş oradan Kültü :-karkı haı da hftit etmiştir. Bu kı I •D kıs ınıoıa ı•b~ 
••• temiıliğ'ine ve etrafa meyra ıfime ı ballk memurr· k 1 ,_ I yo lan iki •Y• k•dar bitiri linde kullan ı hc•i' 
11zm11maaıaa dik!,at etm• k geçere yı pı mı• tu o ın i tir • 1 d L-tfb • ı 8 · ı · · d lectai hbmia edılmektedir. le tabmia edihD 1 ' ı 
•• ia11n p isli ~ 1 uiae İca· araa ın u og u ur ıı erı göz ea g t çirmiş ti r. • f 
ltıada yakmaiı veya ilaç· burhan Hiı li ıi ve lbrıh im - --o--- - --o---:-. ...__m Gümrükl~ 
ı.,ı. nrar-.z bııe so~aı•k oğı .. ukıb. bıkarette bu- Birbirini Sövmek: Lozan gunü •• 
rerekti;. lut duğı.ıadan yalu l •aank Bugüa 19 yıl önce istik· tef tlf11,,t 

- SON _ h u,kıada meşhut suç zaph Al ı ıncak Alrgüve cin tıtanbul a&mr81s 
soluk 2 uyıl ı evde oturur )QI ve tamamiyetimiıi ıiyui • fi 

lısHen ıı·mnnu ~a' 1 tuıziın edilere 'c C.M u. Abmt t kızı Adaletle Me- bir mücadele ile elimiıe müd&ı Ü 8. S•Y ıd 
~ fi 111 ı li ğiue se vk ed i lmiştir . d' dd 77 aldıhmı:ı bir aiiadDr. Bu mülhakat 1ı&mrOk 

~ ıu ~ye cı cai 1 sayı lı & ııı. ttft~ıe çılrmııtu. 
IUıı!f atı etmeH? ' ---o-- evde o tur ar Ahmet lkırı11 istkli l mücadelesi zaferle· 

-o- D Nıdire Aybın aralaranda tinin en büyiik&dür. Vazife 
eniz mÜDI Z ll DetİCCIİDde yek· Şayanı fÜkraDdtr ki bize Do•• nu··,u•• , 

Limen un pAbıh oldug" ·• d · 

Y ı ierhmne sövmek ıure· bu zaferi ten.in eden luy 
ıırach kesik bır limonu ac ı a~·ıs arı ·- t I' I d ~ li} l e b11karette bulunduk· metli ııbıiyetler bak&a lımir pa•e ,t 
0 ma uı vt. k ~•ilen YMİ \le dea lt.!rbiyesi hmir larınd .. a meşkut suç :ıaph . d b' . d m6d0ıü bay Meb119,.if 
t • de k,ı. k b ' ik' _ yın~ aramız ı, ızı ııa et . 1 " 11 1' 1 ıüa bolg,'ıindeu bild; ildjğ iu, yapılmıştır . . Gezgin a1keı ı ••' 
11lrlamak için kesik Hmonu go·· .. _ b b lere ıletmek kayguıuada , bmıl etmit •• d0b'••" b re puar iU ,u H ı 
~r kftçük tabak iç io e (ke· H al 10 da G:>.":tepeJ e llü- • BASMAH~NE1DE • İf baı•ada bu U""yoılu. ba.en vızifeıiue 

aılr tarafı tab11 k üzeıi ne k 1 --ı d -., ALI ULVıNIN ~ 1 1 k l"k tır re )arıs arı, og e en 1t.' nra zm r as er 1 tg · 
gc.lere.I&) koy.ua l ı ve liz ri· sut 1.3 te d e ) ell en y:. 11ş· YAZLIK BAHÇESiNDE 9 • ------~ 
•• • bır • u bardağu:~ ı baş ı.,. Y pı l• c.lkh :. SA NA TKAR NUREDDıN bes,·ndBR DEK l(r 
•ı•rıya lup&m hdır. 

GEN Ç VE ARKADAŞL•rı 339 I I Vücı:.da gı 
f1 -~ıı:ıııı .1~:~.•.•.•ı.•.•.•t.• •••••o•~••••~•ı•ı•o•~•ı•• .. 

~ y ····~·········· • Q.... ··~ 
• BU AKŞAM. u ar ·ı~ 

K• 1 - 339 doğumlu en- ruha cı 
."."' . " il .. ·~· . ',\ ' . 

~·MLf. MA - -R· au·· z 10 yarası tıa ıl ~ ve ıon yoklamaları 'I 
- Böyle acil• 

Facia 113" perde 

litamin ve K·~~r~ C~hetindan çok zengJndir A~:::0 ; ::::: ~=:~~i 
.. "'f a~·r . \larınızı Besi erff Yeni GeıeAçinlller 

~ •hhatı~ı ? ,nlr , V ücut larmdahi Mu~~ve·u y u N G y 1 R y o s u 
m •tı artd ·ır , Hayr;r t , Ne!'e verıcı .. . 
~ B f R C E y H E R O J R ~ U Atı ı l ı ... r• bıyıet v_eıeD. var· 
.. •• yete ve Akc.>royonııt 

Bütu~~ ec;ea e e depu,ard~ bulunur:: s A A o E T 
• ··-' •• T cltDaliat 
..tllllıSı:ı:ıı:ı:::ı:::ıı:::ııtı:tı:ı::ıııı:ı::#· EM 1 N ATA BA Y 

~ Sabnemiıde .. 

bitmek üzeredir. Yo~lıma-
tarıaı yaphı mıyaaların be- ıidiyorau ? tı ,_. 

-~ ıcaklar b•• lı ff", 
meD ıubeye müracaatla yap ıİDİt leri yıtııt1r10' I 
hrmaları lizımdır . luiu 1 metpaı• b~~ 

2 - 339 doğ'umlul1rlı (ÇAN KAYA) /.~,, 
muam~l•ye tabi mekh p ta ıaıinosuada ılıJ'' ,ır. 
leb~le ı iaia tcci) erini yap· · b f "ı fPfr ~ 

auı ı. .,., ae • fYJ 
brmamıı olaalaraa tercil tuk bira Jeıiı '' -
muım lelerini yaptırmalırı reJer 11,'eıiade lıaf 
Ye y Aptırmıyanlar bıklarıa· dumı gıcl•, belll el; 
da askerlik ka11unaaun ce· ı ma tif ~ balayor0 rt 
ui bük&mlerinia tatbik edl varyete nam•,.1' 
ı,uii ı lia olua·ur. mutcdiyor ... 



(Hı\LKIN ısısı)-------------- 24Tımm• 1942 

-------·--

Yüksek 
Mübendi ... 
Mezunları 

--o---

iAŞE MESELESi 
---o---

Ankara - Ticaret vekiJim1z Dı. Btbçet Uı · laıe 
itlerini tam bir düzene koymak ve tiaari ihti1açları 
vaktinde karfılamnk içio alakalılarla tema1larıaa devam 
etmekte v: bu yol h icıp ed~n tedbirler ahamaktadar. katili hiç olmazsa da

•eından kurtaracaiını 
it eden için bu çok 

fena bir alametti 

l.tanbul, --Yüksek mü- iŞLERDE SÜRAT 
b ndis mektcbirıin muhtelif Vekalet, keodisıoe ba,lı bulu •n m&eHHelerde 
ihtisas şubelerinden bu yıl ışlerin &Üutle gö ülmesi içi o ayni daire içinde aıaa 
me.:un olan gençler bugüı ıurtasi mu.amelll:ıı oıtad.uı kaldarmıı. ıifabi temaılarla 
okul bi1?as1ada bir toplantı teltfon konuşmılariyle octıct'ye süratle va111m111 a1aı· 
yapmışlardır. Top!antıdaşeb luı kabul edil:niştir. 

--•-- rimiıde bulun1tn Maarif ve· GEÇiM KOLAYLIGI 
~· lllo•aada o g8n darulacak yer yoktu .. kili HaHn Ati Yücel, vali Geçim kel ıylığını t~mi :s içia ayrıca tetl«i~ ler yapıl-
t tbli eıl1orclu. Lfttfil Kırdar ve diğer da· mıkhdır. Bir yaodaa hciıleria iktiudi hayatta oyna-
-•tt••hıma•I ıöze baflarkea ortahga ıoiuk vetli zevat butr bulunmuş dıkları rolü mfisbet ve faal bir bıl o koymak, bir taraf· 
••1alılltl çlldl. M11aaıa mevkiıade tileri lardır. Merasimde ilk öne• tl!'l da tacirlerin halk ibtiya :l arını lıuşıhyıcak bir 

~lıtatı bıııadaa ,alaıı 1&11mral 11çları ıtörii· mekbp müdürü T nfik T • Y vu::yete girmelerini temin etmek üz:ere tetkiklerde ba-
l l»tr reaç •ardı. laad mezun talebelere bir llou'uyor. 

-,:iıa ıl1ade blraı ileride ıakin ve dalgın hitabede bulunmuıtur. HUBUBA 1 iŞLERİ 
•tı laıJ Bellice dikkat ediyorda. Behiç Nec· ___ , __ _ 

.... -... ,,-., etla •• manfiakıyetll av11katl1rıadandı.. F d ) ki 
bl1' dlvılaraa ekaeriıiai kaıaaardı. Giıul UD 8 1 8r 
~ zıma• zam•• ıırf onu dialemek içia yandı 

lınlır, malakemeye relulerdi. 

Hububat fiyatları ve alı "O itleri üzerinde kabul edi· 
fen ı<.a kararları gösteren t ılima.tname alilıralalara gön
derilmektedir. Talimatnamede bangi viliytllerde haıim 
satışı yıpılactğı ve b angi ~Haycthrcie mahıul aataııaıa 
aerbe.t bırakılacağ'ı da teıba edilmiştir. 

'-~ .. ._ Nıcclıt barla ber samankl uyanık ve lstanbul - Beykoz sır 
... .., •• mlUdeiumumiyi dinlemiyor, not al badaki fıındılılduda bir ızmir Askerlik şubesinden: 
~ ••.-ıe mat.kemeye rec reç relmiıti. Haı· yaagıa çıkmıı, uatleıce Aıağıdaki isimleıi yız lı yede'< ıubaylarıa hem•• 

'" ılrlalyorda. Genç katılı hiç olmaua ı6rm6ş ve şiddeti esı n tubeye gelmeleri aksi hktırde kaau.ıua ceaayi hiiklm• 
c•• kartaracıtıaı lmit edenler içia bu çok rüıgirıa tuirile genişli) e· lerinio t•tbik edileceği ilao olunur. 

a: hl. rek 100,000 dö ıüm fuoda- 5ıtııfı Rütbesi lstmlerı Sicil No, 
ı '•· ~, ._ . ıu im mall•kk•kta. Maımıfill buaua böy· h11: yanmıthr. \1ıııka Teymen Yuıuf Oıclalı 324 2 
~ .. taa belli idi. Ateı bir anlık p .. ~a- füfekçi Uı. teğmeni H.kkı inanlı 338 54. 

",,"'-deki laa katil maıikl1la11tı. Herkea onu b abçe şiıe fabrika11 eh a Tüfekçi .. " M~bmet R•ngi Gencel 332-17 
)~-.. t•-.tı bir 11aatklr olarak bili1orda. Fakat randa hcrit edilmiş ve bu· 

11 0 

.. Ali T .. , ın 318 27 
't d '•••h lalımet etmek lçla yaratalmıt zao· rada ıöadtir&lmütlür. Heı.~p ~· ~· ~· Mehmtt Cudi 325-26 

'I ••~tileri bir rece bir kaç lıra içia ibtiJ•• <"a ---o--- Siivari Yüzbaıı ~:~~t MentJl.şeli oğlu 3;~i~ 
~ 

8 
iıııDı a1kmııh. Ç k• Deniz Makinist Ferit Kı.vukçuoğlu 938 11 

~ •111r adada reçmlıti. Bir ıece mahalle İr ın bir fopçu Y.ıb. Fahri At.oğlu 330 8-7 
"-ı., '-•ııaa otaraa bu dul kadıaıa eviadea bo· H d• L vızım Ali N bat oğlu Şevket 310 00 
~tı l•lcllti•i iıitmiı. d&dü~l5 poliai çağumış•ı. 8 ISe ıtibkiim Nuıettio Elman S08ı4' 1.." • Poliıl ır kapıyı kuarak eve sirmi1ler1 ib i· lstanbul - Beyoğluada Dıf hekimi A. Gı ip oğlu Hay•i 215 510 
~· l)~•~dl••• batı•da botalap &ldlrllmlt bul bir cürmil meıhut yapılıııı~ rf~kim Mehmet Milair 31842 
... ~ ~.~ .. •• ıokak bat!ara tDta1maı, bet OD da~i- oir doktorun kanii Ary. l· P.yadc Albay s.bri Koç•k 318·279 

bl bir bab,.e duraraad:aa atlaJIP kaçar~ eD •- E Pıyıde Mehmet oğ. MebmetEnia10611 
B 7 ta lşı•ı skean ile yalo· Pıyade M ıul içer 46013 

ti~ .a hımea laemea bir curm& meıhuttu. laamışlardır. P•yade 
iL • N'had h k d d • Salih oğ u Hasan Vehbi 751 
:.._.. ... ,• ı • evvela i tiyar a ıaıa aa 'ce Beyoğlu ~ulb ecza mı b Piyade Ali oğlu Lütfi 27620 

f',ts'~ •ö1lemık ıuretiyle hakikati itiraf et• kemesine veıiJ ~n •uçtular Piyade Abdüıgaoi oğlu Eaver 48066 
ttl, 1 l••ç adam ıoaradaa bunu tiddet 'e mubıke.1. e aeticuinde üç r ıJlubıbere Adil , ğlu Sıiruri 44826 
"-..S ay bapte mablcüttı ed imiş· ~ubıbere Mcbmut Oıal 936 30 

L_ et e IH ~oralaa ıuallere 1alaıı ıükôt ılt ler ve derhal tevkif olu - Piyade Hüıe) io cg" lu Mahmut 15159 
"'Lt llalatl, • 

1111 .. "'I muşlerdır. 
'~-:•lı tarıı cereyanı ve ııb tleria ifad~ıi 

, ı14ajaada vı ilıti1ar kadı81 pıra11 iç =n !l!w-.=~~==~~~,__ 
~'-~• tEphe bnakmıyordu. Taarr mit te muhı~-

doı lll11ıilsişia111a •akadan evvel bir kaç sıüa Dikkat 
, •ıtatı ıartllmlıtl. ' .:•c1., ...... av11lrat Bebicia derabte etme- Bu uazıuı mutlaka 

~~ •tı'P •ardı. Nihat oaua çok uvdiii bir ar okuuunuz 
\:'it ~i "'da. Arkadaıın111 öllmiiadeu ıonra bu 
~ r lıi ofmıyaa biraı sennice çocuia t p y· Gaziler caddesi 212 

'-•t~; •taaiıti. ~uaun içia .oau blyii.k bir b - 214- 216 - 218 numaı ı ıı 
•at etmeaı bekleairdı. Halbalu o burüa depomuzda yapmış olduğ1J : Garry Cooper - Andrea Leedı 

•• e.•ııı • ıktl "· k 1 d El' L.H. Ç.avcılul4.15 19.45 Şehvet lcurbanılS.45 21.15 , ı.._ •• ıua uoıyaıı ıpı ıy ı. ın· muz f~aai teıkilatla ve ç ı ""lr ... k d : · Kahraman ~ubıy 17 45 
~ '°' a bir kliıt var ı.. kolayh~lı her cinsten H : Cumartesi, pız '· 1215 da bışlar 
l~, L~• llllcldelamu~i maıaunaa batını iıtiy • !Haftanın her gününde ilk seanılarda 1alon20kuruıtur 

: ~tirdi. ber boyda ve iıtenilen ı b- • _ _ -------·~·------
~ atta ıobılak odun Hl Ş • r • 
b :•af11 •ekiliılıdir, dıdiii zaman ıamlJet Jlpt.mıkla bero bor bu D " ' a yy are S)fi em asında 
~, llııtiyar: malzemei inşıiye buluaur. : Büyfik fıl m birden Fraasnca ıözlil 

t,,.l•liba mldafaa11nı buulımak İÇİD maha· M6e11esemiz kırık cam, p ı· t 1 - c aip Ufuklar 
t '1•i lıti11eelr, dedi. çavra, bakır, kurıun, tur ç. : 

hl 8'1 •-ı d · k ıı • · ı • Oynıyan: Ronıld C 1 oan f ,.nsızca ıöılil 
• lıl 'orra• tavırla aya~a kalktı. • ı ea e- emu ço muHıt ıerııt t ! 
~ ~""''e d., •• .,a1ı • 1., •ı" . •ÖH mabaya• yapılmaktadır. o : 2 - Zaman Adamı 

a.... daa almak iatiyenler ve '1- ! O O ~·-.1 la • ynıyaııl u:~Maurice Cbe valıer • lıver Popeako 
~l llllmler vermek ,.ı.ıı Allaha mıh· lerinde bu ribi mal bo'u· ı FraDllJCI ıöılü 
~ aupta aatmak iıtiyenler ticı :ı 3 _ Satılık Hayalet 

' lllaıam olduiaaa keadim de iaanmıyor• retbaaemize müracaat edc1 
tt,, 61 lılede a-cçmiı kadar kati bildi· ler. Teldoa 3732 Telg a.f : Oynıyaı:ı: Robert Donat 

1•ttl. l•lrlr yolunu tutamıyacakhm. Sadık Gürtuncı tM• ti neler: G. U. 3, 10, 7, 1 O Z A. 4, O, 8,30 S. H. 
_ Soau •ar - d6-S lımir : 5.50, 9 50 Cuaıarteıi, 1 50 Pazar 12,30da baılar 

~ Elhamra Sinemasında 
3 munı:ı m filim birden 
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J\'ia lx ~ ıı ı h şıyo 
htanbul - Fab i\ıoı1luı ı A.,acıo 'JY 'l bletm k ve 

~8iday u uş?arı :Hn s'"'rbut c.lduğu fDll ta~alarda m -
kara• yapmak ti 'er ru ı luıraacıluıo mürscutl~n tet

kik edilmistir. 
H&~üaıet, bu roüocıatıa kabulünde kaouoi bir 

mahzur ıörmcmelı.teJir. ld1c cEJaltyh, serbest mınt k . -
larda makara• iır.aUr,e müaaa.Je eailmesi mukarTerJir. 

HATA~iDA ŞE LIKLER 
lıtaabul - Halayın ~:ııa vatana Htibakının dördüıı · 

el yıl d6nBmü münasebet:yıe Ha tayda büyük şet l 1<· 

ler yapılmaktadır. 

ti Kırtasiyecilik e~essuh 
Aakara - Ticaret vekili doktor Behçet Uz, tic. i 

i~tlyaçları ı&nü güıı üne karşılı ms k ve lizım gelen tcd 
Wrleri almak üıcre alikadarlarla olDa tem si rına de· 

••• etmektedir. 
Behçet Uz, vekaletle vekilete bığlı miluseseler 

ua11adaki kutHiyt:yi kaldırmış ve yau yerine telefon· 
la •o•aıalJrak iılcria bt men hı) ini emreylemiıtir. 

Haklarında Takibat 
Yaoılanlar 

Çeıme kazaıının S11k rya mabılJuinde oturan renç 
iter Alı oila H&seyin üsta, hr ı .sıadan lu liırdığı 300 
kUo baida)ı ınbı şılarıaa ölçtürmedtn kaçırıp eve u" 
ladıiıadan, ayai mıh,Jlede rençber Giri lı Ahmet oğlu 
Ali 8ıbar tarafından kaldırdığı 70 kilo buğdayı suba· 
••larıaa ölçtllrmedcn evine sald ıdığından, Çeıme kıza· 
ııaıa Mu11ltab mahallesinde oturan ve fmacılık yı p uı 
imla kııı s~yyit karn Fikriye Beken 600 gramlık biı 
ekaeii 40 kuruıa ıattığından, Çeşme kazu111a 11 cı 
mılaa~l·ıiade oturan Hurmalı caddesiıde aüt ve yoiur1 
~alak yıpan Veli oilu Mehmet Yüeel bir kiıe sütü 20 
karaıa aathiıadan, Çeıme kazuuun Maullah mabıl ~ 
ıiade ntaran ve Çeşme be lediyeıiae kayitlı 10 Hyıh 
etomobil sahibi Halil oğla Mus,af • Sürücü Çeşmeden 
lzmire ıötürdilğü yolculardsn iki lin ücret ı l n111 la· 
ıım ıelırkea 250 kururuş ılc.'ığından, Çeşme ka:..11ının 
Sakarya maballuinde otu an Çpşme belediyesinde ı a· 
yıth 1 uyıi kapta luıçt '>h.nobıl ı sahib" Ali oğlu Ha. 
ıaa Şereci Çeşmeden lımiro götürmekte olduğu yolcu· 
et.,.. 2 lira ücret alması icap edcrkerı 2 l•Jç k lira al· 
dıtı~daa hakl .. rında tutulan zahıt v-.• alu.Jı . ıyle a<' lıye
J• veıilmiıler dır. 

§ ADfartalar caddeıh: de 480 sıyı lı dükkanda bıha· 
ratçı hak oğ.u E~biryıfe aıft. lıı in toı karıştı ·dığı ih
bar edi .ui üıeriat. oükkinında. y1ı p l ıo uamu1' 4 çu
yal içiade 220 kilo ne f talin bul.:1nan k müude.·e edil-
miıtir. 

§ KhuLdirik cadduide 1 numarada fırı:ıcı lsaıaıl 
eilu Nazım Birlilı: kart11z olarak 20 ter li o• uıhın 10 
adet ekmeği N~cdet oğlu Hüınü Kara14ıy•ya aattığ, 
Hiilaiiaün de •lmıı olıfuğu ou ekmekleri tüti.n ,1melt -
aial!S bt.berini 30 kuruşa ntış yaptığı gö üleıck Y•"a· 
l.ıamııtar. 

§ Serr.uv1 da Yulurıcami soluk 16 11yıh fmııda 
çahıan Osman Gülmezden Ramıua oğlu Han.o Doıu
•uıa kar tıız olnak b ş adet ~kmek aldı~ı vakı şikiyet 
lzerin• r. l.ş:lm ve- suçla y kalı nmışhr. 

Yukarıdaki ıu:!ul u bakkıopa m .ıbut suç :ıalıt ve· 
ral&ası bi:Zİm ediln: ,+ir 

;...... ____ ~-----------------------------
iz mir t":Wümr

0

k 
Müdür 0 ii.ü E·I. 

Lira kr. 
99 00 

190 00 

2,yan.u ıe o ı 

M ofö r • uıımı 
Gılun'ıii 01 uklıı 
saç le' na dea:z
d.·n çıvrıu 

Kıto G. 
43 000 

300 '.)00 

Baş 

No. Mıulia 

482 B. M. 

Yukarıd• cioı ve numraası ynılı eş!·• ile levazım 
•• 1ahş servisi iliı at tahta nrıda müfre,!al göstuile11 
diior eıyalıarrn 31 7-942 Cl' ma gü 16 saat 15 te ileni 
m8Hyede ile ı .. t,I cı ğırdarı talip ol•nl rıa levnım \ e 
ıatıı aerviıine mü1' enli rı ılan ·olunur. 4025 

Milli uivan20 biletlerinizi 

,._ 

iki e • 

a ıc .ve 
nazırının de-

• 
mecı 

Londra, 8,15 (Radyo) -
Amerika ve Britınya hari
ciye nnırluı tanfıodaa 
ayrı ıyrı demtçler verilınit 
tir. hıgiliz hariciye nazırı 

B. Eded, bu dakikada bar 
bın e ı milhim ve belki de 
tarihi Hallerinin yaşandı· 
ğını, harbin davamına bir 
,ey mani olamıyacığını be 
lirtt ikt en ıonra Al aıanyanın 
bup 9 .>r u, takip ettiği teb 
bit politikHIDID CtUllDI dı 
görec~ğıui ıöyleJi. Millet
ler aruı ıiyasetiadeki iki 
preıııi bi zikrederek ıöıüaü 
"bir cihan şümul bir me

deı iyet yaratacığıı" cüm· 
(eıiyl bitirdi. Amerika ba 
riciye nazırı da Miller ara 
sında iktiudi bir ahenk 
lüzumundan bahsetmiş, ma 
liyeıi zay.f milletlere yar· 
dımı, ba . buıuı harbi ka· 
1

zaoı:r.a '< lüzumunu tebarüz 
ctaılşt r. 

Kafasından 

yaralandı 
t<.abire,(ı.a)- Hür FraD 

ııı &utalarının komutaDı 

o~omo'ıilden düşerek kafuı 
yaralanmış ise de tehlike 
yoktur. 

lnu-ilizler mu- Türk ga1' 

vaff akoluvor cileri B 
den aytı Kahire, (ı.a) - Ctpbe· 

den gelen haberlere 2öre 
lagifiz kumandanı çöl bu- Berlin, (a.•) f 
binde muvaffak oluyor ve yı ziyaret ede• 
ilerliyor. Alman kumandanı buat heyetiaia b 
mareşal Roınel kaybettiği ikameti nihayet 
yerleri istirdad için la~iliz Türkiye maaJAhıl 
lerin h up meydanına yığ et şerc:f iae Ad~o• 
dıklau yüzlerce tanı•, ba bir kabul tôreDI 
tankları himaye eden la miştir. Bu töread; 
giliz aç ık üıtüalüğüae:bak ordu ve basın as 
mıyor fakat bir türlü mu buır buluamuı1-' o-_.,,, 
yaffak olamıyor. -- · 

Millet IWJe ---o---
Voronejde 
kanlı baro 

top)aoı 
Ankara - A111 

top] erı ıcak:olı• 8 
l t M l.. · ile c 

Moıkova, (a.ı )- Voro· e A ec u1nıa 
81111 

.. ı 
ae1'de savaş olanca "ıidde- bii~unet proır ~ 

---o---

k 't" t ,.,. 
tiyle devam ediyor. Kıta- C• ve ı ıma 

1 b . edecektir. 
larımız A manları ne ıre l' ıl•C' 
kadar kovalamıştır. 175 Al k~lecl 11

d ıçillldi 
ve a et er e 1 k 

man ulusu vard1r. Altı tank 
1 

tler göze çarpot• 
ta ılıomışhr. Kalenin cep- ____ 

0 
_ _.,,, 

heaiade devriye faaliy~ti f gBll 
devamdadır. ransız il 

---o--- ve motarı 
Almanlarda mı, Loadra (a.•) --;,. 

Ruslarda mi?, kamarunıdda ~·:;.~i 
rıaı; isken erı1 lı 

·ı b• 
Berfin ( a.a ) - Buara- 11z gem• erı d•' 

daki ukeıi mahfilleri Vo- aıl•tm• mütarek• f· 
ra mı diye ıorulıO~'' 

ronejin Almanlarda olduğu r: 
da müt rekedell .. ı 

nu teyit ediyorlar. fi'" sonra cevıbıaı ---o--- _.,,,,. ---Tapu ve ka- 2 inci ceohe d 
dastro işleri Nevyork (•.a)- Bütün Gizli rıt 

tekziplere ve kütümiyete N d•yot 
İÇlD rağmen B. Ruzvelt ile B e 1 ıt• 

Uzao müddet b.mir la· Lif vilıof ara11nda 2 inci MoıkoH, 8 15 <,. 
pa bı şkitabe.tindc ve ahi- cc phe teyit etmektedir. Zira Giılı bir Alm•• b' 

d M 1 ADt.I a ta1yot u ar tak h•' ~ reu e era Q ve Y Amerikan gazeteleri bana ı iO 
-d- ı-•-ı · d b 1 yet veri]mtk ç ••'' tapu mu ur u11 erıc e u u- musırrane yazm•"hdrrlar. bb 

nan Yeni Türkoğlu tekaüt ------------ ecnebinin teıe ot· 
·yli11 

edilmiş s.ıuzıı bpu ite· Halkevı·nde Lozan • .. u~uğunu •O 
mıırlı rınd•n Ahmet Erı s at 
ile beraber eski Gıfhrza- gOnü Kar~ıyB" 
d-= ve Yenı Sümer~otelinde y 

10 DU Oafl lı yazıhaneyi aça -o- Denı·z eanuı 
· 1 Meml~kctio beı t . .rdı • rak h pu kada1tro ış crioi ..-" 

takip etmek ve bu:ıa müte da olduğu gibi tz.,,irde -• ,ı 
·· lıı"k <vrak tanzim etmek balkevindede taa,hı Lozan 1 · · -ıa 1' .. zmırıa gu 1 
ve gc yri mea kul fizeriode günü taııdığı ma12a ve kıv- ise Kuşıyakaı11Dd~'" İ. 
"olıylılılar y&pacığı haber metilc mütenasip bir şekil- BdediycLİn 111° 1,ı alınmıştır. Esuea lzmiı li- de kutlulaaıcaktu. şıyak• deniı. b•' "lf 
l crin teveccühUnü kazan. Merasime uat 18 de ease1tsidir. Ea t'••"'-
mış olcluiıları cihetle kdn- bışluıacıktır. en şairane ı:o•• "'I 
dilerı~ın ıhtiı ıluından 'e Parti vif~yet idare be sıhhi maddtler' ,,-f'.. 
muam lelerin süratindeo is yeti reiıi avukat Bay Ek- aiz buradadır. 811,f 
Ufa de etmek üıere yazı ha rem Oran tarafından da dıktan aonra ! alı ~ 

1 · - t ed c •- ı ken onda ıoft e' ne .e ı e mur c•• e tK· ı bir konuşma yapılacaklar. o 
ıcr1u memııu .. kalac•lılaruıı Bütün vataad şhır türene iç:nek hakikate ı.1 

· d k d'l · katmaktadır. ümıt e er ve .eD 1 erıo 1 davetlidirler. -;:=:=:=:::::~~ 
muv ffakıyetlcr dileriz. 'I= 

( Sa.ıdıt ) lll•••l111te• abaıı... Ç :-akkapı Polb 
!:.srıııı llu, ... " .... lalaıl• uaı•ıa 

il erkesi 
lelefo•: 


