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Başvekilimizin anı ölümü 
Yeni hüküm tin teşkiline 
kadar Başvekalet vekilliğine 
Dahiliye Vekili dr. Fikri 

1 üzer tayin edildi 
Aaluret (•.•)- Kıymetli Başvekilimiz Dr. 

Refik Saydamt ht.abuld• tetkik v•sifeleıl 
J•pmakh iken d6n g•ce saat 24 de kalp 
HldHinde• an11110 vef*t etmiıtir. Yurddaı
larım ıa ba acı bab ~ri verirken iş başında 

baya veda eden merb .. ma sonıoz rahmetler 
diler, •ilHİ efıadiyl~ bütüa yurddaşların acı 
laııaa iıtirak ederiı . 

H6kumetio kal'i ol rak teşkiline değin 

Başvekilet vazifesi, O.biliye Vekili Dr. Fikri 
T6ıer tarafından if ı1 edilecektir. Bu husus· 

t.ki tebligatı aynra aeşrediyo uz. 
BAY Dr. FıKRI 1 ÜZER 

Dabiliyf' Vekili ve Baıvekalet vekili 
Bcııv idi Dr. R ~fık Sıyd•mı htanbulda 

vazife tetkikleri eanas ıada kalp •e" teıindtD 
aa11zıa irtihal etmiştır. Yeni bük ümetin kat'ı 
olarak teıkiliae kadar Baıve&ıilet 9azife1İDİD 
vekiletea dahiliye veldli Dr. Fıkri Tüzer ta 
rafından ifa edilmesi t'asip edilmittir. 

Reiıicamhar 

iSMET INÔNÜ 

BA VERiL REFiK MERHUM 
SAYDAMIN 

htanbul (a.a) - Bir h•ftadaa beri Jstao
bul şebriain İ•fe vı ziyoti, iaıe teıkilita ve 
şebria kıtlık mahrukat iti üzerinde tetkikat 
y•paa başvekil Dt. R"fik Saydamın büyük 
bir kederle•vermış oldujamuz vefatından bir 
kaç 11at et"vel Aaadc,111 ajınıı muhabirine 
aıağıdaki beyanatta bulunmuşlardır. Mer.bu
mua ba ıoa ıöıleriııi he11ür\e aynen aıağı· 
ye aaklediyozuz : 

"Cojrafi •aziy eti ve nüfuı takıimatı iti
bariyle bugüalla şr.rtlarıaa tam uygun bir 
teıkılita sahip buluamıyan lıtaDbul ş hrinia 
iaşe1i meselesi ayoi umaad• iaşe teşldlih 

ile beraber gilolla en milbram ihtiyacı ha
linde tebarüı etmit V9 ·işe bir defa da baş· 
laaıp ailratle ikmal etmek meçburiyeti kar-
1111nda kahnmııtır. Bu bal aakJiyat iılerinia 
ihtiyaca tam cen p vermememi, parası ve 
kadroıu verilen t eııulata derhal uygun per
ıoael bulanamamııı gıbi imiller karoııında 
hm hasıla verememiıtiı. Bugün dahi işe 
baılıyan teıkilihn t ım muv•ffekiveti zamana 

~·oN SOZLERI 
1
1 mütevakkıftır. 

Şehrio hususi yerlerine göre, ahaaa umu-
m'i kararlarda bnı değişiklikler \"apılmaaı 

dahi zuuri görülmüştür. Bu arada belediye 
teftiş beyetioia ehemmiyetli bir ıurette tak· 
viyeıi, bele ı iye zabıtuınıa yalnız bu itlerle 
meşgul olmak üzere bütüa bir kadro haline 
getiralmeıi şebria odao ve kömür ibtiyacıaıa 
öaümüzdeki üç ay içiade kifi ıtoka 11bip 
olması, halk birlideıia iyi itliyea bir uıa• 
haline getirilmeni, eın& f bir Jiklerinin, dıiıtma 
ofisi ve halk birlikleri ara11nda yapacakları 

mutavH11t rolin ıarib bir ~ekilde çerçeve· 
leameıi balkıe ihtiyacı aa mabsuı kok ve ma• 
den kömü ü ıtoklarıaıa hmamlanma11na Ç•

hşllm111 gibi tedbtrleriaia ahnmuı için İcab 
eden emirler verilmiıtir. 

Düoyanıa içiade buluaduj'u büyDlr buh- • 
raodaa müe11ir olmuma1ıaa imkin bulunma
yan lıhnbal şebriaia •ayın bahuna devletin 
ve belediyenin aldığı v" al•c•iı kararlara 
azami vardım edtocej'ine 1-

IVelft ~~r!isinJ Kl!~~0~~a<~~~ _b~~u Ameri~an 
de ıkılık çeakoaun bir ş•şntma ha- Tayyareleri 

re keti manevrasına intizar 
Mo kova E(a.•) - Ti· 

Çoia mal 
edi ormuş 

Kahire (a.•) - Düa sa- olunuyor. Ruslar büyük fa- Durmıyo 
moçeoko Gara bkabıındabki b•h Velft partisinde ikilık aliyd göıl:ererek yerlerini r 
muharebelere tın Ye zır - . . . mubıfııay 1 ı ç k. ( ) A • çıkmııtar. parla hderlerın· • ça ıııyor .,. un ıng a.a - me• 
IRı ki uwvetkl~ı'·' ıfokkm•tuştbu:,· den Mihran P•ı• arz ledil- tt ' - . K~rı.mdab mudharebe bbltt· rikan tayyareleri IKoatoaa 

as ar çe ı ıyor a ıgı ıçın ura a ser eı 

top:ak p.ırçuını Almıalı· miıtlr. Rağıp anda azthk- kılan mihver kuvvdieıi de bombalamışlardır 10 a~ık 
ra çuıal ediyorlar. taa çıkaralmııttr. ana cepheye ıevkediliyor. dı dütOriilm&ıUir • 

• 
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Verem t .. 

VERE. ~DEN 
KORUNULUR? 

Diş fı çal rı yr bil' p 
içinde ıa Jaamah v b ş· 
ka arı tarafınd•n kullaıııl 
mamalıdır. 

Ver m olmam k içio 
koranııaa ç .. elerlne t- ş 
varmakla ber .. ber - vucu " 
yormayan sporları yapm k 

mlmkü• olduğa kadar açık 
laaYada yaıamak yetecek 
lrıdar uyumak ve istirahat 

etmek ııbbt ve bol gıda 
yemek Ye veremlllnle te• 

maı etmemek ıarttır. 
Yurdaoa ve yurdd111ıaı 

tehdit edea bu iıtimai f. 
elden ıakıa ve kork. 

Verem balaııçı baata· 

K 
Yara ama 

o~ k 
Lüt

Göı 1 
evi. 

tıı c te o &11 Mu taf.a 
Fuat At 1 yı öaü c 

•• u 
ez ar 

ç in ile ğ oltu- D rşıy k d Kızılçullu köy ecııtitü· 
altıad o bafıfçe y rala· doıyon okulu bin•ııoıo İs· süadea eylül devresinde 72 

jığrnd n ya 1 r;mıştır. tiaıt ki için maarıf müdür· talebe köy mu ilimi ol rak 
§ l içtşmelik 4g l solu: 15§6 t şebbüs! re girı mit çıkacak e muhtelif öylcr 

S aayılı evde otur n' Yu!lıf ve viliyetio muvafık tini de muallimlik vazifesi e 
oğlu Mu uımer lbr him <ıi almıştır. Şımdiye k dar or· bışlıyace& Jardır. 
u Şerir Demiri ettikleri ta o ul nbe i hnlinde kul Bun mrd n lzmir viliyeti 
&\R• D tic ·ıir de Jere 1 nıl n bu bina ve bıbçeıi kpyJerine 13 öj"retmea ta· 

çar m k suretiyle Şerifi içia 2500 lira kir bedeli yia edec tir. \ 
o fıadao ve dudıiıadan <Sdenmekte idi. lıtimlik Gelecek 1en eı:stitü 105 
•anca yaralamış, J•ıalı maamelesi bittikten ıoora meıun v recektir. 
mkml ket hastıncaine kal- borada Karşıyak nıa ibti· ---o---
dırılmış ıuçlu y k Janmıı· yacnn k1rıılamak üzer bir 
tar. erkek li esi mçtlmaaı kav· 

... • vetle mubt meldir. 

GecBle in han ue 
aarr ,z 

Osman zıdede bulan n 
uki szğır, dilııiz Ye körler 
bio 111 da ı tılıc•ktır. 

Ekme işi 

lıktı r. Hdçe§m li unJn yol 

b 

Vali B. Sabri Ö ey düD 
ekmek işiyle meşgul olaıuş 
tur. Son günlerde lzmirde 
çı arılan ekme'ıler fazla 
esmerleşmiş ve hatti siy b 
denecek bir şe il almıştır 

Veremin tedavisi k~bil· cumhuriyet ile viode Bch· 
dlr. çct oğlu M~bmet C n ile 

Verem ne kader etktn evinde Ahmet kızı !Süluın 
teılafa oluauua 0 hadır Y pıcıiuın od !lına gecele-

c 
Alôkıd rl rıo vil yelt yap 
hkl n topl otıd e me ·I · 
rin siy h olm1111nda fmııcı· 

ların lika ve teıiı ui bu 

Kuyumcul•' 

Kunduracı J\:a 
Kadri Çimeo tP' 
kioında otor 
sebepsiz olar•"

1 • 1 
tucıoğlu tsr b'' 
ıi İn bışıDA ıt 
mak suretiyle 1 ~abuk tede•i olunur. yi ta rruz eder k Şükr ııı 

Y i d 
._

1 
darp ettıği iddia v ~ika· 

en oiaa çocu11 rı- d·ı . . 

bulunan d ğıt 
me ofisi urnum müdür mu 
avil1i B. Nur tUn Öım ah 
c bun im li mevzuu fizcri:ı· 
de ti buu amilleri ile ani ' 
ma y pmak için bir k~ç 
gün d. hı Aydın a kala 

luadu • u ileriye ıüriilınf ş, 
fir r 

bunan üzcricc bfitüo f rın· 
luuı ıı ı bir kontröl altıo dır. 

' ttiğiod00 

nıaa •erem •fiil 
J•ptırıaız. 

ye e ı mesı üıcrınc suçlu 
(B.C.G) y lı l&c r k b kkınd meş- alınm ıı k r rlliştuılmıştır. 

Veremlileri ııbbat dai
reıiae haber vermek kaı:suo 

•• •icdarJ boıcadur. 
-SON-

---o---
Taııa garaı a 
ıe bıçak teshf ri 

Aoafartalar cadoe•i ;y 
}'ar ma11av Ahmet oilu Hü
••yia Mehmet oğlu Salih 

1'olton yeri yüzünden öte

den be i aralarında mevcut 

huıuaetten muğber olaa 

iki ıuçla armlarında çılcan 

ka•gı neticcıinde Salih Hü· 

uyiaia taıla haşıa daa Y• 

raladıtı Hüll'yia tarafıa· 
elan da Salibe bıç•k teşhir 
edildiii şİtciyet edilmeıi 
Bzerioe her ikisi de yıke-

Jaaara\( bablarında t bki· 

kata , bışleo ılmı şhr. 

DiKKAT! 
lzmirio yegine temir. 

ı.a•a v• ucuzluk eğlence 
yui lacnclpa;ı• bulvarında 
•çANKA Y ;-.,, ile b bçe· 
ıidir. • 

Müş erilerı. dou göı 
müş olduğULDJ7. r w b !lte 

cesar t J r ~: > ke(t 

·~ ! ryeh .vıru rım,zcu 
huyu ve y ı ı t b 
yapılt.aışhr 

Styıu b • ııın bi" l r 
rclmclcr10 tev :ye ed 
8eıı ub eh aız b r ke 

el•iriıli ve ucüzduı. 

hut ıuç za.ph yapılmıştır. 

---o---
Dolan ır cılık 

A!s nc•kÇ eli el ıo-
k 45 yılı evde oturur 

H aa kııı 32 yaşında Fe
ridt l erakiye hribteo oo beş 
gün evvel kömü çü M vlüt 
oğlu Mustafa B ldırcı Mcb 
ruk oğlu Ali kıaı lkaye 
ve Mehvel oğlu Ka; d 
k r bıe t ra.fıodao h"leli 
bir suretle ve pazuhluız 
20 liray kömür aath )arı 

mnğdurun 6· 7 9 ı2 gün fi 
ma dur ferideoia karalıol 

müracaahnd anlaşıfmış 
Ye L1' bua~ st tabkikate 
başlao~lmıştır. 

---(:--
ki:en 

d .. •• 

c11ğı b ber lınmııtır. 
Öğrendiğimize göre 

d•ğıtm c.fJsi umum müdür 
mu vini Ayvahk, Edremit 
ve Burhaniye kaz lırıuda-
ki sabun zmilleri ile milli 
wüd•faa ve belk ibtiy cı 
için ı bun İma.it bnBuıuuda 
anlaşmalar y pmıştır. 

Aydıodeki millerle de 
aalııştıktaa sonra lımirdeki 
aaban imıelithaneleri aahip· 
leri ile terncaa g't'Çecektlr. 

un fiyatı rınıo bir ız 
.süşeceği al .. habula cı tab 
win edilmektedir. 

l'a s 
o u 

lzmirin Yapı ustaıı Vf' 

san'•t okulunun yeri hak
kında viliydle Vt!kilet ora· 
ıırıda bıyli muhabere gl'çti. 
V kilet ıon cevabında 
Şehitlerle Hilal mevkileri 
arasında i arsalar üstünde 
ioşaat yapılaı sını muvafık 

görüldüğünden şehir plimn 
daki mevkile iııin görülm i 
içio plinın göoderilme:siui 

M• rif müC'iiıü 8. MuB· 
hfa R şit T r kçıoğ u Dı· 
kilid ~ zelzeleden bar p ol· 
an ilk okul bioaflDUI yeni• 
den iı.ışa edilen kışmını tet· 

t Demiryolları Ha 

kik derck şehrimize dön 
müş ür. Dıkilı k zuı yeı ı O 
bır ilk o ul bh ası kaz D· 

mıştır. ilavesi muvafik gö· 
g6rt iştür. 

ENE V!ENDE ORTA 
OKUL 

• 

ao 
• • 

S tış ı< m·s 

E ı 
35 ot: l Kar ntin•ds,~ 

kakla otur•0 ~' 
Isak Pa b••, 
adında birisi0',,~ ,t• 
70 kuruş 1 •yl• 
yaptığı iddi '' fi' 
raama mabk"d' 

mittir. ---o 
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~muzda Y enılıkler Aşçı Mehmetı 
'"' Pıyade atıı okuluııu bitiren orduya kt• • k A etm .. ı-

t:QbayJara d&a dıploma Ye rnülıafatla•ınıa ın ar 
.,, •. b d 

C.ıaJa a~ ura a yıpılmıı " Ç•akır1hlar" buyu yor 
"i111 bır aün r•ı-tmııtır. 
ı-. de hazır bulunmak &ıere MiUi Müdafaa 1 A nlfut far Cl§dd inde 
d~'•I Ali Riıa Artaakal Çankarıya ıelmiı. l •ıçı Mehmet oilu Mehmet 

•,ı~'• ·~parti erkiaı •• birçok ylksek ıaba)· ı~••ır ekmtjin beller t•de 

14
ta toreado baıır baluamuftur. dıal 25 karuıt•n ıatbiı ha· 

'- ~ te ıenç •ubaylırıa ıöylodikleıi iltiillil ber ahaarak zabıtaca ya• 
~ tlıyaa töıeade olııal m6diı6 bir natuk ıöy· kalar.mııtır. 

ı_ ll&dafaa ••inli ı~aeral Ali Rııa Artaakal Dükklaında yapıla• 
~ terirkea genel aubayları tebrik dmiıtlr. r.raıtarmada çekmece içi•· 
~ •11ba7 ıenerale cenp vererek btitiiu arka de bet tane [•ilr itçilere 
~••ıiyahaa terciimaa olmuıtar. ve on tane b615klere mela· 

~ f •01ara ı••Ç ıabeylar millet •• memleket ıuı ekmek karta balaa•rak 
•d•lcı ı .. ki d · alınmııhr. t r ııı yapaca arına au aad içmiılu, A . M h 

~tıtlttı ',~diriDi •• allraıtartoı toplayan bir ıeçit na· dıiı b11~
1 

de mdıt, tiaaı~a-
~ lhr r a am an a ır ıtç 

lf &dıf aa •ekili kartlerıaı alllıar ye blyllk 
., ........ _ dla saat 18 de Ankara1a ekmek kartluu11 da içer 

alt ti. adan Hhn aldıiıaı ve 

4114ARIF VEKALETi böylelikle temin ettiii ek· 
mekleri 25 ter lruraıa 11 t · 

n terbiyesi umum mOd. OIOg""O uğun itiraf etmiıtir. 
BU DA ÔYLESl 

11 Neşriyatı 
l· letbi • d 1 v f ıt•pı ye11 umum mO ür ügü tar• ıadıa n ır 
~~ •rd11n aıağıdakiler karşılarındalci bcdellerlt 

• •tıJ 
'-. 1 au hr. lateyerıler Abkarade Akba Kit.,p .. 
i, ı. •t•ııbuld muaUim Ahmet Halit "lakdit 

•ıta 1 .. 
'~ F Pev eriade11, uata Mehmet liir eldeD 
l ' •t ki , 11,~1 t P vind o, Ankera, lataabul, l&wir 
~ t ~f ' ı, ~'lıa: yon, Kooy , Ant.Jyı, Adaaa, Aatakyı, 
d,11 1

11
fll, Trabzoo,Samıua Maarif vekilliji yaytD 

'hıı aJabılırler. 

.\u ı· ~ ' •zın el kitabı 
a ~tboı bıkem ldavuıu 
(;' ehelmil 1 futbol ka deleri 
lltb J k l\a o ıla 9UIU 

~.:. 1Por Hbaları balıkında 6i6Uer 
ftt0~ liiık ıporları üzerinde aıatbrmalar 
a,11t •r• atletızm 
&,11c •11 kar koıuau 
c,,lc•ll ıüreıferi 
l, i 0

• Romea ıüreı oyunları t ... 
-it, 'hlc ıporu 
~- p ,,, . d b ~ erıD en eden terbiyeai ve aopr mec· ''11 .... 
~Q ~··D0~~

2

~~~~ 

lımetpaıa bl lvarnıda 
Yeni Sinea •da Ali oi lu 
Ali Ôzcal, kendisine ıit 
olmıyaa bir Düfuı cBıdat ı
da kendi fotoırafınıEyapıı· 
tnarak ekmek kub •lm•i• 
••lkııtaiı iddiaıiyle y•kı· 

ıaam•ıtır. 

YULAF VE ARPA 
KAÇIRAN 
lklçeımeJik caddeıi•d• 

Halil oğla Oımaa Taıaa 

.re HaHD oğla Y aıar Şen· 
el iki araba isinde 14 . ~o· 
nl yulaf ve bir ~a,al ar• 
payı n·lerlae 16tlr&rln D 

<utulmuı ar ve Madl korur:
cna mahkeme.ine verilmif• 
ıerdir. 

' --o--
Tashih 

G •etemiıia 7 • 7 • 942 
tarihli 4619 numarala nu:1 
llHında a~ıredilea bmir 
defi rdarhiıaa att bidayt l 
Ht\f ilinuua 425 ••tıı DU· 

waraaıoda kayıtlı ı•)' i 
cDeakulüa tej numaro 

Türk a~ihinin 

Ölm z Yiğitleri 
Ya.zan : Gonül Emre -9-

Yavuz Su tan Selim 

,,oıomon Çok erken kıudıöı kahra
man ve dahi bir askerdi ... " 

---o---
Bazı - Hketler aı aıılldı homurdaDmılar •• lıya• 

aa benzer hareket er b• ş ıöıterdi. 
Bir ıabab muhteıem ahaa biaea Yans Sellm 

bDt6a orduya ıöyle hih p etti: 
•tcarılarıaıa yanında otarmak iatiyealer ıerl 

tlöaaünler. lraa iıeriac: bir baııma da kalaam 
ridecetimJ ,,. 

Ba ı6ıler, mert Tllrk 11kerlerinln kanını he1e~ 
cana rctfrmeğe kifı r~l di. Kernııa yanıada otar-
mak, ) arı y.rıJ• karı ol nak demelı. ti.. 

Bu topr111 kluıo çocuk! arı, HVlf yo•utıdaı. clGa· 
mek kliçüklü§'Goü biç bir zaman kabul edeme•· 
letdi .. 

Hep, atını ileriye ıürcn Y a•uıun arkaaıadaa 
a-ittiler. 

Safevi lsmai1, karşı utdıkinin ne J••aı bir aı
ker olduğurıu bildiaınde ç •kiliy ,r, Tiirk ord11ıa· 
ıunu giicilodea düıiirk iıtiyordu. 

Fakat bu çekilme ç k devam etmedi, Ya'u 
Selim. birden bire (Çaiduıo) da düımaDıa kar• 
1111aa dikildi. Vuıuıma çolır hem de pell çok J•· 
man oldu .• 

Sif evi lımailia Tiirkmenleri ıavaıçı erlerdi •.• 
Oaun 1eçilmi1 atlılardan mnrekk ep bir d• Drhb 
bir tiimeni vardı. lımail do o zamaaa kadar-;;: 
nilmemlı zorla hir kumandandı. 

Y ••uıun orduıu iae yorıuada. F kat bu dibi 
aıker, erlerine dinlenme P•Y• vermeden diımaaıa 
tlzerlae abldı. 

Vuruştular. Kaa diı boyu akıyordu. Nihayet 
zafer, Y avuıda kaldı. 

Şıb hmailio erleri pariıın oldu. Keadiıi caaıaı 
kurtarabildi. Karııı esir diiıtn, 

Kahraman Yavuıoa ikinci bliytlk ıa••fl Mıa11• 
kartıdır. 

Merci D.bukta Kölem enlere ilk yamrata lacli
rea Y avaı Selim, Ma11 ı zaptetaıek için koca ~I· 
ın reçti. 30 bin kitilik ıeçmo ordaıiyle Kllemea
leıl yeadi ve Mısm Türkiyeye ekledi. 

Ya•ux htaubula yaloıı. b6yük bir zaferle deiil, 
ayni zam eda {Halif~) ol rak d&ndli. 

~~ YOl<LAMA 
-r.,,ÇAGAILIYOA 

29 2 olarak yaaıfm111 liıım 
gelirken 29 1 olarak gö .• 
terild ii 429 aahı numa· • rasında kayıtlı ı•yrl mtu• • 

Elhamra inemasında i 
~--~------------------~~~-------------

1 osun Paşa i ' llg 
1 '\ılıerlik Şubuinden: 

t do-
' , 0 ıumlu ve bu11lula muımdeye tlbi era· 

~lı , ~ Yoklamaları •ı•iıda yazılı tarihlerde 
'' 339 •d:~iilc 1ube1iado yıpılacakbr. 
>, '-.,1". fQmlu •e baalarla muameleye tibi era
~lı tG 1 

•eneden erteıi 1eaeye kalaalarıa •ı•· 
~'• i~~erde nOfuı cüıdanlariyle ıubeye müra 

ı, ~'"• )~ Yolılem•larını yaptırmaları liıımdrr 

Kal (23 rajla HH) olau ı. i 
yazılması liıım ıelirkc D t 
(tajlı ara•) kelimeaerinin ı 
yazılmadıiı, 430 ıahş il\.• : 

maraaında kayıtla l•)r• : • met>kuliin ada numara ı • • 781 olarak yazılmHı liıım • 
ııcliıh.-n 68! olarak ve M. : .., 

Altın Yıldız 
Ve Selabeddin Eyyubi 
(8 _0 Z A S L A N) 

ı 
! 
ı 
: 
ı 
ı 
ı 

tı t'tl:a·~brmıyaalar b•lduoda kaauoaa ceza 
b '1,kte' edilecektir. 

-- 1aı, 11, P talebelerioin aıkerlik mecliıinde h11n· 
\ '•~tt ~~iı ayrıca ilaa edileceldir. 

~. 391,75 olarak JHı)mt Si ~'.• -r-.,-y_y_a_r_e _____ e_m_a_s_ı_n_d_a __ l_e_l._ı 
ıizım relirken 392,75 ola- Si 3646 ı 

:~i), '• 0Y~e. i 7-7 942 den 11 7 942 ye kadar 
,~ " 13 7-942 den ıs 7-942 • 

b\ '" " 16 7-942 den 18 7 942 ,. 
,,~-d,,, .. 20 7 942 dea 23· 7-942 .. 

ti ll•biye 

ıt'•ı ıa 24-7 942 den 26 7.942 ., 
'bı,. ve 

27-7-942 d S? 29 7-942 

rak ya%ıldığı •• 435 aatıı : Bu b•fta iki zengin p•oiı•m ı 
aumarHırıda kayıtlı ı•>•ri ı 1-lnarıliıce ıöıli ı 
aıebkuı 6 puuı olarak,. •• ~ Londra Uyumuyor ı 
zılma11 llıım aeliriıen 7 ı 

: 2- Frao•IZCI ıöılü ı olarak ve yı .11 luımınd 
da 18 parça emval ynıJ .. f UMARBAZ ı 
ması liıım ıelirkcn 17 ola- i Matiaelır: L. uyumuyor: 3,30-6,30-9,30 iı 
rak ;pızıldıjı ılrllmlıtlir,. t 1'umarbaı: 4,S0-7,SO 
tathila ohıoar. t Cam.,,e11, Pazar 12,30da baılar i 



---o--
BÜYÜK IKRAMl\ELER u rın iki l Nehrigeçmiş-

312825 numaıah bilet 30 biıı lır hk büyük iL ruııiye· 

1i "•uamııtır.. yenı· 51• ıaA hı ler ve imha 240933 290771 372825 362931 ve 385819 383 
••marah bileti r o ıar bf ıra k z n-nıştır. Moıkot'G (a.•) - Yeni edilmişler 

Bir 
tüme• 

eti· 
BEŞER iN Ll A. K AZANANLAR tip atar Ruı taaklau Karak Loaclia (Radyo 8.15) _ 

89535 121631 144476 v 318124 numuah biletleu 11eydaa mabarebulacle kal: Moıkovaaıa ceaapi ıarbl· Loaclıa 
~ ... , bl lira iubet t ı tir. ıanmıı ve RaılanD J~Dı ıiade çete çarpıımalar1 olu laveatlJ• 

IKlŞER BiN 'LlR ı\ ~ ZAN ANLAR aıevıilerla intikalini ban ar ror. RHmi Raı teblljl Al· Alma•lar 
Numaraları aı•iıd Y zıh biJ tler ikiıer bic lira ka temin ~etmlıtir. Banlardıa maa lpdia11aı te1lt etmı· al• blr isaf 

ıaamııtar. 20 tanelik blr irap nehri mittir. laetmlıtlr. Wt 
41043 45673 84091 99878 84261 99878 l 18538 ıeçm•i• mnvaffalr ol•a Al Kısalorda ıaı•l•• ı&re de bir k•~ 
14862 156164 162011 179504 l 18S58 208169 280168 maa kıtalanaı plıklrtmlı· Almaalar Do• aehrlal ıeç• bir Alma• 

251148 259142 268197 311640 327840 332254 363296 tDr. mek için kıaçak karlldar eclUmlı. 
BiNER LiRA KAZANANLAR Ahnaa ealrler, Alm•• kallaamıılarcl1r. Fakat ıeç -

Bine "re kaznaaa biletlerin aamaralan şu11lardu: ply•dealala ba J••İ tip Raa tikte• ıoara J•pdaa faar· 80 
1772 17 21 22482 22467 54490 51158 61860 tanklarındaa çok yılclıkla ,

111 
aetlceılade imha edil· . 

65570 70938 89344 95325 96329 96448 96522 ıaı 18ylll1orlar. ittir t ki 
10246 114820 tı7222 125129 15949l 159745 160844 YENi HAVAN m ' --•-- 80 

168483 159372 · 69252 171481 175814 181776 183~53 TOPLARI • dil 
185130 186783 89<60 190108 190734 1915:i3 191447 StokboJm, (•.•) - Hel· Nişanla taltıf e 
198157 198906 204517 204621 210486 213140 215850 ılakiden alınan haberlere • • 
228477 2ı81SS 232565 237761 241516 249080 251827 töre Ruılar yeni bir ha•a• edlldı Loadra ( 
251094 263861 266260 268~87 269485 272184 284137 topu llullanm•i• haılamıı· Loadra, (Rad70) 8,15- Karaka• c•• 
288684 283915 292::>42 299719 300435 304697 206192 t.rd1r. Bu toplarla ahla• Britaaya deaizalt111 kamı• Almaalar • 
319440 320.16{) 323047 324241 336229 340344 349517 mermiler patladıkları za· danı Tome •lıanla taltif J•d• teıekk 
36'402 352493 361294 368211 360606 385940 399295 maD çok b&Jllk bir hare· eclilmiftir. Bu kama•dan"'blr mlılercltr. 1 
599562 ret baıule ~etirlyorlar.· Raa· ltalJ•• filoıaaa ıalurbrarak rebe1iade il., 

DICER iKRAMiYELER lar J•laız bir ıecede 1nı filoclaa iki ıemi)'l batar· J•de makaldl 
Soa dlrt r~kamı 5421, 5559 •• 9830 olan 160 biltt toplarla IOCO mermi atmıı· mata muvaftak olmaıhır. ıılaıal•ım•';';• 

IMfer ylı lira. lardır. --- cı- -- bede 80 A ~ 
Soa iç ralsamı 250, 366. 711 olaa 1280 bilet ,. •• ----- 80 t ka kar- rip edilmlft 

•• , lira. o "' t 1 - an pi1ade aıct ,. s.. iç rolromı 087, 134 •• 395 oloa 1200 ltilet el· • g re men e şı hücum ..... ı..,.,,. 

u,.~!~·~ç rakamı 227, 243, 247, 267, 289, 318, 6S3, rın alacakla- londro, (Rodyo~ 8,1~- R 
915, 957 ve 997 ol n 40 bi11 bilet 1•rmi1er lira. rl yerilecek E!ale~eyade ceaubı Afrıka US ce 

Soa iki rakamı 63 ve 75 olan 8000 biler ODH lira A lr Bü lk M'I bulDCI t&aıeni 80 dlıma~ d a 1 
kıı•amıfhr. D ar• - J I • taalnaa kartı, topça alet e ,. 

3 6 7 9 1 160 bl· •. bilet ı'ld· let Meclialnre kaba) olaaaa aia• 1ardımiyle la&cam ecle· et• 
Son rak•ml•n 

1 

• ve 
0 

aa .. 942 hltceaiylo mBıktH ••· rek dBı:Danıa taarruıuaa kD\'•., .. , Ura k•:uomıtlındır. 

zl1ette bah:ııaaa •lllyetler plıklbtmBıtlr. 

1 Ef iclareal haınafyelerlae rar• o---
G azet ecİ) erİ • smail _e ve ••m ıçı. beı baçak m1110• Mu••ttefı·k • f • lira tabıi~t konmaıta. Da· 

mız &t etti bill1e yeklletl mızk6r P•· ·ı t •bı 
Almanyada " Tee118rle llaber aldıiı· ra•ı• ll••ıi •lll1etler llaıa· IÇlı iri lflı 1 

mıza rlro Ôdemiıli lımail ıi idareleri•• •• •• alİlı· 
---o-- Efede ll11tabfıadaa karta· darda dajılaca;ı llaldnada 

Aalsara - Alman1.:1a lamıyarak ••fat etml•tlr. bir liıte ha11rla•maktatlar. . 
ridea Tlrlr. ıızeteciler hey· llmail Efe lıtildll mlc•cl•· Ba laaıaıta baıaai l~a- RMoyter1laR laarpl silerl•I raft•• da -~ 

1 1 · el L • ti reler liretmealeria blrık· .,... ome ••• Li k• .. eti arı• 16 11ada Istanbal- e er1a • aııme •e yarar· d lmcll 30 kilometre ce•abi lldacl u' 
•a• Aakaraya hareket ede 1Jlda11 1örllmB1 bi' vataa mfı alacakl~rını pey er pey !arblcle ki dBtmaaı• rr•P· aia iatik•• 
etidir. Heyetin tetkik •e· perYer idi. Mam•lleyb hem ı ••recıklerclar · tara •JHclıiı baaı birlikle. I tedlr. 

. , --o - - G 1 •lal ralaatlala bır ay devam ızaavar Yak a11aa da Ya· kaıatalmışbı. • e .. 
otmeıl mabtemeldir. ••alalarJa m&cadel~J• ele iı Açılan kana. Dlm•• 25 tank k•ybet ka••etler ~ 

lr L • 1 f d 1 mittir. Mlltttfikler laawada• merkealerl• 
M•• •f b• tlra etmita aaretty • e af J •• • b& lk te ebbllıler yapmak· . •İ I' 
uessı ır lrirlılı:ler rllotermı, •• n "''J ın onemı ,.: ... Mı: .. , ıemllorlH ... ••J ,.ı.rıpoıı 
• t•h 1 Tlrk ••ladı idi. Ôl&mi Antalya - DDn tuzla birçok laıbetler •• rdır. !erdir. 

1 
•' 

ır 1 a memleket için bir kıyıphı. IU kaaahnıa •çılma a•öreal • bt• ,,,, • ı•çeD A flJ 
.. Yeai Aaır" arkadaıı· Hak rahmet eylesia. 1 yapmıştır. KaDal 120,000 Çın te ıgı Voroaej il•., 

m1aıa dıferli mubırrirlerin --•- _ dCSnüm ~toprağın ibyuına Londra, (Radyo) IS,lS- aaba •• 1•111 
clea bay Adnan Bilıttin bı B aebep olacaktır. Bundan 50 Düa geceki Çia tebliğinde rek Volı• 
bata ba, Ômer M bmel atan vapur HDtı evvel baılıyan; fakat Kıog eyaletinde dliıw•a harekete ,. 
BllıetİD nfatanı biiy6k bir Loadra (Radyo 8,15) - 1 saara bııanlamıyan ba g& taarruzu karıılaamaktadır. Donun b•tı" 
tee118rle öirendik. Merba· Ola balhlc denizinde Ruı ıel . teıebbüı, Cumbari1et Roytere g6re Amerikan tay moçeako "' 
ma ıoaıaz rab T"et1er •• ke deniıa?tduı d&ımaaı 8 bia 'devrinde ve en g&ç ıartlar yareleri taufıa_d•a yapıl•_n t 

1 
iaaki 

••r 16tmlf aileai efradıaa toalulı bir na diye Hparu- albnda muvaffakıyetle bi· akınlarda 10 duımaa uçııı o~du:ia•• • 
MfHihia dileriz. na bahrnışlard11. tirilmittir, düıürülmiıtür. ~;,I 

( S d t ) ıt1,.•l11d • ah•ıs.. Çorakkapı Po:a ~İ~f,,S • İ DİV8D20 bİ)et1erİDİZİ 81 8 ka11111 lıle, 164 llH•• TeWa OD • 

• 


