
erik anın 
yardımı 

ıuıaın dOr Ost ııua
ı bir mOklf atıdır 
----ccı---

"P J•pmaJI. yeni J•
•i memleketler fet· 

•---~ tarihlerine zafer 
lan lıatmaJI dlıllame· 

.,.. atmemtı bir mem• 
•• bir millet Yaraa o da 

- llra •• Amerllrahlardır. 
itlaıtoa lall&lıneti erki· 

ı,ede11berl Y eal dlla· 
•hıet •• makacldt ratıaı 

Brlt••J• imparator· 
liJaHt •• makaddera-
11111 •• ıamlm1 rabıta-
la.ttamıt olmalarına, 
•I• ~ıbe ılrmlt ol· 

" ita mla•ı•bdle 
••• alfa••••: deais 

•lauebetiyle bası 
... iteler iadirilmiı ba· 
•• rajmea, bir çr k 

• laaftalar ye aylar 
ı••• Amerllradaa 

1at.1s ... .ıerlal• ylk

.... lfitmek mlmkl• 

• •• Amerllrada har· 
._.._,, •• bir lall.lmet 

.. Wr millet Yardar. 
lıaaı• barlakl te· 
~ mldlalf laımrlak· 
... , ateflal Amerllra1a 

t ettlrml1• maal ola• 
it• lıorka•ç 1•r.11aı 

-...ta1ıı11eceklere 1ardım 
·,.,...__ili•• iberettir. 

lra11 Tlrkl1e1e yar
.a•lr• ıeYketl•• baılt· 

fikrı.ts• slr•, Ame
• 1•1deı• •• k••· 

llw. ••• olmadık-
._.._ abl•aJI lıtemeclik-

YUdlkleri ılı• 1• p
.. alaeclelere •adılı 

lenaa Ye umlm1 ••· 
ıaila taraftan oldalda· 

lsa .. at ıetirmiı olma· 

erikalıların 
ecliii sulh 

HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

SIRRI SANU 
s ... ~ 
~ A.ylılı 4 "' 
>AYISI (lllt p..,...,.. 

Türkiye -Ame· Son Dakika Bize neler gel- Amerikan 
rika ln2iltere A .k J miş daha neler milesi ve . . . v. merı an - a- 1 k T.. k• 

ıcbırlıgı .• .. ge ece ur ıye 
Y pon goruşme· ---o--- · -·----o---

Loadra (a.a)-Dayli Elu
prea gueteıi NeYyork ma· 
babiriaia •t ıgıdald telgra• 
fıaı ••ıretauktedir. 

Birleıilr de•letler relıl 
Raıvelt Tlrkiyenia m8dıfa· 
aaıaı birletik clewletler için 
ba1ata ebommiyette oldu· 
ıaadan dolayı Tilrk.;eainde 
kiralama Ye 6d&aç Yerme 

1 • k • ı k Vaıinrtoa,(a.a) - Salihl· Loadra(a.a)-Ro,ter aj ... eri esı me yetli kayaaldardaa alaaan ıınıa ıiyaıl yaıara Tırld,.. 
•• haberlere ıare ödGnç verme ye alb a1claa:1Mr1 Am--
UZer e ve kiralama lraaaaları bakı- ıilibları rı&•cl•riltllll Mk· --o-- mıerl mucibiace ıöadarile• kıaclakl laaberl mltull .... 

Londra (a •) - Buradaki malzeme bir kaç zamandan· rek 1939 da Tlrklp. ff 
ıiyaat mahfillerde Amerika beri lnrilteredea ıeçerek Fraaıa ile leıfltere -•· 
•• Japonya marabhaalan TGrklyeye varmııtırı Fakat da imaalaaaa ••il••• 
araıinda cereyan etmekte TOrkiyeye denedilmek 018'- hatırlatma •• ıaalan llln 
olan i[&rütı:nelerla devam re iariltereye malzeme ıön• etmektedir. •• bn81ak alW 
edecefi hakkındaki limitler derilirlrea her defa11nda ıiSrlllea ıımaalar .. Wle ft 

lranaaaadan lıtıfade edece- pek azalmıt bulunmaktadır. Rııueltia bir m&saade imza· Fraa11a mall6b1Jellae .... 
jıoi bildirmittir. Şimdiye kadar kadar bl- lamuı Jizım ıeliyordu. Şim· men bu maala .. eala ...... 

Demek oluyorkl tecnlhe 
kartı coilcadele edea mdlet· 
lere bır yardım olmak &ıere 
lauırlaaaa ba kaaaa bup 
içiade bulaamıyan bir mem-
leket laılrkıada ilk defa ola
rak tatbik edilmektedir. 

Vııiartoadald yllksek 
momarlardaa biri Türkiye· 
ala timdi birletllc devletler 
Ye inıiltere ile it bfrlirl 
J•ptaıını bildirmiıtlr. 

. 
f ran istifade 

etmek isterse 
ittifakla 

bağlanmalıdır -Talara• (a.a)-Soa ıamaa· 
larda bara1a 13 bia toa 
baid•J laıilteredea l'iSade
rilmittir. sı, .. ı ~mabfıllerde 
deaili1orki lraa,&baılhlfrak· 
ıa Tlrkiyeaia milteffilder• 
lerdea ı&rdlrll Jardımlar· 

claa fa1dalaamak later1e ba 
clewletler ıibi iaılltere •• 
mlttefıklerl ile bir ittif •k 

, lmıalamaıı ıırektlr. 

Ayın ilk haf ta
sı ır:eçmeden ••• 

- Der1lerlmdea iyi not 
aldıfım içi• babam bana bir 
bediye alacıtıaı ılyledl. 

Aceba o adan •• iıteJlm? 
- Babaadaa •• iıtlye· 

cekıe• çaltak late, çllnkl 
aJID ilk laaftaaı ıeçer1e 
adamcaf1s •ercliil ılıl t•· 
tamı1acakbr ... 

yll~ bir aabar göstere• miı· diye kadar Tirk orduıuaa lerial TlrklJ••la ınıretle 
ter Hull timdi J •poayayı giSaderilea e1aı malı•meyl tam rla1et ettillal lsı• .. 
Alınanyaya benzetmektedir.. bava topu taııra• kamyon· aala ailatam1ya ... w. llf. 
Çlaktl o ela batıdaki ıerikl lar teıldı etmittlı. waıiaıtoa- ldyeala keacllal 
iİbl mlaaıaaları ıallafa de· daki tabmiaJere ıGre baa· etmek lrabiUıell " -' 
iil harpte halletmek lıt~· elan aoDra yapılacak yardım balrluada lasllter•• iı' 1 

mektddir. ara11ada top, taak ta11ar• itimat •arcla. la..... Tl.-
---o aalrer elbiae •• dii•r mal· kly•J• ba makAtla ... 

lngiltere 
Finlindya 

Romanua ve Maoarlı
tana harp nan 

BdBGBkmll? 
Vaıiaıtoa, (•.•) - Bara· 

daki ıiyaıt mahfillerde ıer· 
dedilea m&talealara ı&re pa· 
sara kadar lagiltere Fialaa· 
di1a, Macariataa •• Roma•· 
yaya harp illa edecektir. 

Diğer taraftan D. N. B. 
a j •••• bu haaaata Berliade 
laiç bir t•Y biliamediiial Ye 
ancak bidiselerdea aoara 
bir cihetin &Ö& lnlhde ta· 
tularak oaa &~he hareket 
edileceiiai haber vermek· 
tedir • -·-----
Pekindeki 
Amerikan 
Bahriyelileri 
Ayrılıyorlar 
Tokyo ( a.a ) - Amerika; 

birleıtlr clewletlerl Peklade 
balaaan Amerikan bahriye• 
lilerlaia 12 illrklaancla bir 
ıehrl terketmeleri için emir 
almıılardar. 

wwww-on----

3 Norveçli 
idama 

mahkum 
Oılo (•.•) -- Aıkerl mah

keme &ç NoHeçliyi idama 
malık6m etmlıtir. Bunlarclıa 
biri poliı, diierl ııhbıye me
muru, 8çllac0ıll de mlllaen· 
diıtir. Bu11lar yabancı dev
letler hesabına c11uılhk J•p· 
mak cirmi ile malak.Om ,c1u. 
mlelerclir. 

ıema de bal•aacaktır. teılim etmek iti• ..... . 
Vaıiartoa (a,a)-Mltead· ıarette elbade• ...... . ,... 

dit 1eaato a~aları Tlrld1e1• mııtır. Baada• clolaıa ..... 
kiralama •e ad&aç ••rm• lama •• ldlıt ....... ... 
lraaaaa mucibince yardım aaaa maclbiacı Ttrklı•• 
edileceii balrkıadald reaml barp malıemul ........ 
beyaaab tanlp etmiılercllr. ceti laakktadald IM'-:ı.... 

o 

Polonya Rusya 
ile bir pakt 

imzaladı ------
MoıkoYa (a.a) - Bir ta· 

rafta• Sowyet Raıya adıaa 
Stalia •• Molotaf Ye Polon· 
ya b&kllmeti adıaa baıveldl 
ve bıtkamaadaa l'eDeraJ Si. 
korıld ara11ada 111 eualar 
dabiliade bir pakt imzala•· 
mııtır: 

1 - iki lklt devlet BI· 
1llk Britaa1a ile birlikte 
birleıilr d~Yletlerla yarclımt 
ile safere kadar harbe de· 
•am etmefl taabblt ederler. 

2 - Poloay• ordaıa Raı· 
lana raaıada barp edecek
tir. 

3 - iki devlet araaıada 
111 komıulak eHaları dahi-

drada . derla •••-'r•• 
karıılaamıtbr. 

ş111ALI AFRiKA nAll· 
sız UMANLARINDAN 
ALMANLAR lSTlr&DI 
EDECEKMiŞ .. 

Leadır, (a.a) -AIMAll 
hadadaadaa bildlıl,.a iti
mat edilir lllr .,.. .... 
lirealldfil•• tin Pet. U.. 
riDI ılrlım•l•e FMnm 
doaaama11••• ,..._ el-
mamak prtlJI• .... 11 Afıl. 
ka Hmaalanada Azınh• 
lıtifade etmeleri ....... .... 
!.~mııbr· 

Had• aal ... alar ,. .... ,,. 
br •• 

4- Har .. • saferle ..... 
leamul Hitler tiW nsl11la 
ortada• kalclanı .. 11,.. .. 
adaletemlıtealt ,Wr •• 
talılade takcllr•• olaW•. 

Ba ıalla demoa.t·., ... , 
ketleri• blrllımelerl U. ... 
itil olar. 

HARP PANAROMASINDAN: 8 

Gla ı•ftllrıe flddatl•••• 1A1 ... • Jlat ............. .. ............ 



... 
uç 2 ne • ••• ou ., 
mı 

ne 
f --latanbal - Bir müddet 

•••el Harbiyede vuku bal 
•• Bç ~encla öiümüyle ce· 
ticeleaen feci bir otomobil 
luuıının ınuh mcsi 2 in
ci ajır ceza ·m h erun i de 
41a neticelenmiştir. 

Hldi1enlD ıuçluııı bulan 
ıof6r H11an Fu t Kar thgil 
takıiler hakkında ıoyrüıefer 
taladldatı olan ıünlerde bır 
rece ikl akıabaıiyle birlik .. 
t• is1d içip, ıarlaoı olduktao 
•ua o ıla için ç11 hıma 
... aadeai olmıyua otomo· 
WHai ıarajdan çıkarımşttr. 
Hem . otomobihDin ııumMra· 
maı polise ıaıterm m k g•-
1ıılyle, bem de aarhoşluğuı: 

.tulri7le arabayı ıorı aiiratfe 
dtm•i• bıılamıı, tam Har
ltl1eclen fl!Çerken direi"iyo
•• idare edemiyer , biitii .. 
pddetl1le tramHy dut• t ye
rlacleki clirefe çarpmıırar. 

Ba 11rada tramva..y btklb· 
••kte olan Güı<:l 11nıtlı.r 
akademlıi mim ri ıubeain
dea Kemal Ye Fa t o rom o· , 
Wlle direk arasıncıa kalar k 
f•cl ıekilde ölm6ıler, araba 
lclade balaaaa imya tale
bealadea Hılml iaaıfodeld 
ıa~ te •fır y r laDarak: 
ltiliure kalduıldaiı baata· 
••ele llm&ıuır. 

llabkeme, duruım oııa • 
.. ıaç11 delillerle ııabıt alr· 
•it, ıaçla ıof6ril 3 naa 
•ldetle •rır b pı ve 350 
lira •tar par Ct ı ıaa mala· 
kim etmlıtir. 

Münakaleler 
llajlı, Kaıtamoau, Erıu

nm, btaabul, Aak r•, To· 
luı •• Çoruh valili leıi 1941 
mali yıla bntcel tiade yapı · 
laa mlaakafo[ r yülu ·k taı-

•ıktea çıkmııhr. Ya ında 
•alilere tebliğ t yapıl~c tır. 

20 Yıl evvel i 
.Halimlgıti lllf 

YURT iÇiNDE 
Adana ve e:-11i uıı og• 

ledeıı evci on biri yinni ge
,. remmen t ılim Ja 11111 ve 
derhal meraılmi m bsus ile 
•• balkın bey c ııları ı · 
11nda Saacıjumı htf ilmet 
uiraleriae ç ekilmi tir. 

YURT DIŞ ıNDA 
.Atiu,dao sıelen h b ıLr• 

•• bir taklibi hü nm t teıe
ltbla&atla k ıfedildiği ve 
ltlr çok eıhuı te kifin 
&le•am edilmekle old ğa 
ltlldlrmektadir. Yunıni cın 
laer halde bnyn bir h ıcü~ 
••rç içinde oldu u nl ıı
.. ktaclır. 

ULU TA 

,. .. k veyi
m dde- ~Şehır ~aberleri-

en Tramvay şirke- Hastalık kuyu
ed0 ecek ti in güzel su bozuluyor --

A lc:ut\- lata:ıbu! iaıe 
Mü üıünüıı fiat mürakabe· 
ıiad· ki .uüc d Jeyi ıiddet· 
lendirm~ i için ı l"hiy .tleri 
sıeıiitlctilec,• tir. Ba müdür
lul: böfie İıt~e mAdürlüiü 
a anı i c1ı:ldır. Yükse fid 
müralcabe büroları b11 ma • 
kama b11ilanıca tır. Giıe• 
ce.k •• yiytcek a11addeleri• 
Din bir eldea te•ıi Ye ida· 
redal temin isin bir te••i 
Ofiıi teıkiU mulı:aırertlir. 
Bund11a malrut bal~ın ib· 
tiyaç k~nd11ıue uc11ıt arı 
İml&i111Dı teaundit. 

unanıstana 

yard m eş-
• • y· Si IÇID 

lıt .. ııbuı - Yur. a~ıataada· 
ki akı•b•I 'Hl• y.,dım ~t · 
, •• , &6oıdermek içia riim
r&kJcrc mlracaat edenlerin 
Hyıaı 2000 i bal mu. tur. 

Vekil ttca relen emir 
&zerine yardım eıyaıı röa
dercaf eria Yuaıniıtanda ba· 
lua olarla akrab&lıldara ıoy 
ve y,,bu k n alnabahiı o!a· 
C k 9 Cffil a6oderealer 
muti• a Türk t biiyetinde 
bulu 11. c klAır ar. 

Ô aiiwüz ie ·i h11fta ıelecek 
olan Kurtuluı Yapura ba 
kerte Kıııla:y e11.-larile be· 
r ber ba fyaılan da Yuaa• 
11iıtaca ıötü r ceLtlr. 

azla 
yen 

A 

um 

• • 
raı 

mah
oldu 

• 
ı-

---Ankara - Ceb<cidı Kar• 
tuJuıt• Ujurlu ıokıiıada 30 
ı.umar•iı •partmaoda kiracı 
ol ra oturan adbay F bri 
Tuı:ıçcrdcu f :ı a ara b~deli 

aı s bibı m6-
Toıla aılıye 

490 Huya 

.. 
1 

Umumi cferberlilc ıonuıı• 
d lımir MO&t&bkem mevki 
Y Di le ( ö:rteu dası ko· 
muta hğınc; u eldıtım ıke· 
ri terhio lez .. t:r mt üfugum· 
la birli to ı: yi ttim. Buiup 
getireni n:emmıc edeceğimi, 

· i tak h de yenisini ala-
ceğım es i&inia hükmi 
olm dı .. n:ı ıı n cd rim. 

b• h k t • Belediye reisi Bay Reıat 
ır are e 1 Leblebici otluaun memleket 

Şehrimiz Elektrik ve tram· için bir ba1t•hk kayuıu olan 
vay ıirketinia bir hareketine Halkıpıaar bataklılılaranı 
f hit oldqk. Güoün muay· kurutm•i ızmettiiiai haber 
yen Hallerinde mekttptea aldık. 

çı an v tramvayla evlerine Yıllardanberi bUktlm ıireD 
r itmek mecburiyetinde olan Ye batta bir müddet meYkii 
l ız tafebeleriae mabıuı tram· 
•avlar tahıia olnDmuıtar. 3u 
ıuretle kız talebeai rabat bir 
ıelulde ıey hat imklnına ka· 
•uıaıuılardır. ----

ihtikar 
Bitpazanada 37 sayıla dtık

kinda terzilik malzemoi 
Htaa larail adında biri, terzi 
c.fue metrui 123 lıuruıtaa 
•atılması icak edea atteaia 
metreıiai 235 lıaruşha be· 
Hp ederek ı.ttırı iddieıile 
tutulmuıtur. Hakkında ihti
kir mu•mel..:•i yapılmallta · 
dar. 

---o--
Zeytin Muame

le vergisini 
kim verecek? 

Muamele Yeriİ•İ ııavtia 
tan aiai taıirb11u:ye ıötürea 
mihtabıil deıil, bu zeytia 
taat-leriot t ıir eden miieı· 
acae Yerecektir. 8iı Y•rıi 
bıhıinde müıb blili driil, 
tHubane Ye f.ıbrikayı İfle• 
hnleri taama. Fakat laahra 
relen nokta ıuduı: 
Şimdiye kadar ıeytia müa-

t. bıllleriaden al•nmakta otaa 
imal 6creli Yeya baklu yüzde 
on iken timdi yüzde yirmi 
olınu tur. 
Ma~mele Yergisi mllkelle· 

fiyeti f brilu.tôre ait bulan· 
duiu11• 16re imaliye h•klu· 
nıo bu ıuı etle arlt·i• laatara 
reım .. ktedir. 

fi,lo konmak &zere ikea 
akl.:u kalan bu Uiıumla ta
ıebb&ıtln ba kerre batarıla· 
caiı lmidi kat'ldir. Burası 
ku ı at11fup •tıçladtııldıktan 

ıonra neler olu? __ .. ....._ 

Vali iki nahi
yeyi teftiş etti 

-o-

Vali b.y Fuat Takıal dla 
o~t ırıueDdere DılaİJHlaa 
ritmif, d6 Jerkea Buııarca 

•e C11maon11 aahiyeleriadı 
uirayarak ltir ço~ k&ylerl 

teft f etmiı • e aalıiye itleri 
bıkkında koauımılarda bu 

luamaı Ye direktifler Yer· 
mittir. ---

DiKKAT 
-o-

S bhat Yeklleti y11rd•a laer 
yeriade 11ihk teılilltıaıa 

Lekll Humm• ile diier ateıli 
hastahklara kartı lüııamla 
tedbirleri almHını bir ta
mimle bildirmiıtir. 

Köyl61er •• ldSy mahtar· 
lan , mobitleriodoki ateıli 
butalıkları h emen ııhhlt 

mem•rlanaa haber Yerecek· 
terdir. HAber •ermeyenler 

laakkıada kanuni takibat ya· 
pılacakhr. 

lzmir Defterdarlığından: 
1 - D cferdarhk daireaiade açılmıt •• açalacık olan ma

tlı y ücretli Yazifelere memurin kananaaaa -4 acil mad
desinde yazıla evsaf Ye ıeraiti haiz olanlardaa mıısabak• ile 
me , ur lanaca br. 

2 - Mias luka imtilnaı 15 biriaci klaaıa 941 paıartesl 
rüoü ı t 14 de dcftordıırhk biaHıada icra edilecektir. 

3 - T hp olaal ruı 13 birinci kiıiua 941 cam rteıi rllnl 
ıa t 12 ye kadar defterduhi• iıtida ile mürae •t etmeleri 
ve iıtidal rına ea •o•iı orta derecede tahsil r5rmilı •• 
aıkcrlijini ifa ctmiı veya tecil edilmit oıauklaraaı röıterir 
vesalkle 2 adet fotoıraf Ye nüfaı hlbiyet ciizdanlarıaı bai· 
Jamalan lizımdır. lateaileu vesaiki tamamen ibtaı etml1ea• 
leria milracıati kabul edilmiyecektir. 

Sıhhat .aporuna ve ıaire gibi dijer ve11ik imtilııaı ka· 
zınaulard D istenecektir. Keyfjyet ilia olunur 5-12(5174) 

M A Siıemalinda 5 lci lrlnunt 
Cama matinelerden itibaren: 

ı Me•ıimia il~ muıikala filmi: ı 

:ALiCE TJN "JLDJZ Don Ameche ı 
:FAYE l 1 Heary l Tonda ı 
ı - Liliace Ru11ell - ı 
l llibi bir 1eı .. Şahane bir kadın .• Nefiı bir mevıa.. ı 

HiKAYE 

NASIL 
MEŞHUfl 

VE 

ZENGI~ 
OLDU~ 

-3-
Riiya mı 16rlyordam? 
O eanada akhma ı•~1 ~ 

Mademki ilicım mle11lr 0t .. 
muı; tberitomoriuıa iyi ' 
mit; belki de tesadilfe• 1-'" 
dıjım ba illcın aaaıın •:: 
11ad• ba bastahf a i1l ,. 
•ek maddeler Yardır. • 

Lilda o r011 reçt•J• • 
yazdıtımı uıaatmuıtam. 

.. Ş11011 kaydedeyim; bir~! 
koorreaiae fal•• •ilued•1 

de, kCSrlemedea, bat• ""; 
tana •e zarf dol111a pır•~f 
kooduj'ıım ıibi, bell&i kit' 
te olaıuaıl. diJ• dlfl"' 
dlm . 
E~deo çıkarkıa : bit 
- Siae yaııdıtım llACI .. 

la ıetirir mlıiaiz? 8a~ct 
jıml dedim .• 

Bir bardak ıetlrdller •. 
lçiıade ııilmif bir kljıl •. 
F•d aıiıim. Re,.eteml '' 

'I' ... 

ıaneye ıöaderip Jıptır .. ;• 
mıılar, ona ezip te ıaJ• fi'* 
lecek ıarub, d11ılı lsJ lal 
addetmitler. Kim bilir, .. ~ 
bir maciıe olmuı, ibthoıl ,. 
laaatanıa maae•iyata ııeıi 
te•ir ıtmif, adam 1Jilet•1~ 

Fakat kardetim.. lfl• ..ı• 
hidise, bealm de tlireli 
bıtlanııcı olmuıtur.. ~· 

Bittabi, ıervetimi• d• ti 
retimia de mHleiimdekl ~r. 
ııklmdea ileri ıeldljlıl 
tlia edemem. 

-SON-~ 

Terfiler 
Gireıaa aıhat Ye l~i-~ 

mu:aYeaet midir& Dt. ti• c f" Şencan lıaair mldlrl • t· 
det Suaç!'Jilu. Y oııat .. ,ı 
dlirl1 Kiıım ÔmDr, -.ır 

1 
derecede terfi ettirllaaltl• 1 
•• lıınir mtldOt maafl• 
Mubliı Ôıdea terfian ~· 
m&ıbıne m6dilrltıta•• G ~ 
mDtıae mtidlı il Eml• ":
S•i•• aaklea Bard11r "dU 
clürl&ı&n• tayin edilmiı1•1 

Un verilece~, 
lıtanbnl - Bakkallar• l it 

de 13 çuval aa •erllccekt~ 
Bakkallarda kiloıuaa ıaal , 
24 kuruıtan satacaktır. ıı;, 
karna, biıktivit yapaalat• ,. 
verilecek oaua mikdart t• 
bit edildi. __.,,:' 

Dr. Fahri it~ 
hmlr Me•leket ba•taa•' 

Rontkea •Bteba,.ı•• ~ 
RonUıea •• Elelatrill t•~• 1~ Y•tJıhr. ikinci Beri•• S-~ 

•• N • .,.... 111'01111 • ____ ..... 

Cilt ve Zahro•i Haıtahkl-" 
MiUeh111111 

DOKTOR 

Nıjdcııira Dücdarlı köy&u
de lzml. A dull h ef on.• 

czi m b lk "ocie Kamer• 
1 r o vır:ıdı. 50 numa• 
r b h nede multim Ah

met oğlu Muıtafa 
Y it r 312 

ı Ayrıc : M. U. M. memleket jurnah ı 
ısean Jar: 1-3-5-7-9da camırteıi pazar 11 de bııtarı 
ı Heraün Uk matine ucaı seanı ı '. Salih Sona~ 

lkiaci ,,,.., s.. Dl• 
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Milli korunma Deniz subayla Almanlar 
Taganrog'u 
Boşaltmışlar 

Müza ereler ı[K7ab";.;~"a 
kanunu 

müzakeresi 
• 

A akara - Milli koranma 
kaau11u11da yapılacak deii· 
tlldildere dair bllkilmetçe 
lauulaamıt balaaaa kanua 
proje1lai tetkike memur 
parti rruba komiıyona ba· 
ıl• öiledea 1011ra icra ve· 
killeri la~yetiain iıtirakile 
INr t;>pfanb y•pmııtır: Bu· 
ri•kl toplaatıda billaa11a 
alral meHleler ·bahiı m••· 
ıaa olmuı ve komiıyon zi
raat •ekili Mulaliı Erkmeni 
cli•lemlıtir. llıtiklrfa m8ca· 
.... tedbirleri •trafıada hl· 
•••et •oktal aaıarıDı tica· 
ret Yeklll Milmtaı Ôı&mea 
kala etmfıtir. 

Ticaret vakili ba lnblara 
ara11ada biik6ıDetia kat'i bir 
aar•et olmadtkfa ıimdilik 
11tla maddeleriadea hiç biri· 
alai• ıatı11aı va1ikaya tibi 
tat••I• taraftar elmadıiını 
1a-.11 ettumiı ve ilatikAr 
••flar1aı ılratle •• tlddeı le 
takip '"• ttıkill parti ıra· 
.. ••c• arıa edilea ibtizea 
•alake•eleriala teıkil ıureti 
•• aalilaiyet)erl laaklnada 
lallal••tia ı••baa ar1aıaaa 
Utilaalıı:a amade oldDiuaa 
ifade etmiıtir. Komıiyoa ve· 
fdlleria ittlrakfyl• yarıa da 
.. lr teplaata yapacaktır. 

-~c---

Çelik filler 
llalaarrfr ·Jalet Verae.la 

Ptılacak ıeklıı yalnız elek· 
hltia keıfial deiil' fakat 
INr ı•• muharebelerde tan• 
ldarıa d• kallaaalacıİJ HZ· 

•itti. Julea Verae, elekt· 

rllde lıteyea maldDadan bah· 
aetleli rem••••• ba1taiı ıa
•a• alimler oaaala ala1 et• 
mitlerdi. Hatta ozamaa:alim• 
ludea biri elektrikle itliyen 
••ld•enia boı bir hayaldea 
lltaret olclaiıaaa iıpata kal· ••••• ,ta. 

Fakat Jo1H Verne o za· 
•a•ı• alimleriae biç ebem· 
•l1et ••r•İJorda. Halt• 
.. ,t.ar romaacı • Baharla •• 
nıbkb romaaıada, iki ara• 
.. ,. çelrea •• buharla hue· 
ket edea ' çelik fili tanlr 
ıettill uman, b.ilrialer oaaa· 
la tekrar alay etmek fıra•· 
baı kıçırmamıılardı.~Roma•· 
da aalabldıjı nçhile bahar 
k••••tile yllrtlyea çelik fil, 
ermaa içine dahyor, çelik 
•JAkları altaadan [ ve çelik 
laortamale her 1e7I taı baı 
etliyorda. 

Çelik filin ıntraa yerl~ı
tirilaaiı çelik kaleain içiade 
Waaaa aiııncalar d&ımana 
at•ı ediyorlardı. 

Jaleı verae,ia ıamaaında, 
lmklaııı bir ! hı1al ıa1ılan 
plik fil, baılakl harplerde 
laa7ıtl bir rol OJD•J•• tank· 
-.. laaıla•ııcı 111ılıa 7cri ... 

rı zam 
alacaklar 
--o--

Ankara - Denizaltı fi
loıa menıuplatına verilecek 

-izamlar ve tazmialerlbaklnn· 
dald kanaaua]~ bazı madde
ı;;i-;t'· değiıtiren. kanua ll
yibuı yarın mecliste sıöril

tülecektir. Liyiba esHlanaa 
ııöre her alb ayda en az 
15 Hat vazife ile ve iı ya· 
P•• •• deDiaalbcıhkta bil· 
fiil vazife aören biabışı da
kil biDbaııya kadaır er, erbıı 
ve 'ıDbaylara hizmet 1ene· 

... ıae aare ıamlar verile-
cektir. __ .. _ 
Sularımızın 
Mahsülleri 

Balık, bahkçıh k. ıllaıer, 
ılarercilill •• bualarıa r•· 
dal •• iktitadl kıymetleri: 

Deniz mahıulleri iiretimi 
iıiai memleketimizde tam 
manaıiyle cibazlendırıp dO · 
sene kooduia zaman ıüpbe· 
ıiı bllytlk bir aenete kavuı· 
muı olacıtı:ı. 

Y .. rduaua Oç yanı denizle 
çevriJi olan bir milletia ba 
iti bir •• 6aeı hallctmeai 
lizımdır. 

Ba dlvaya temu eden 
Jtpyeai bir •Hri biıe Mil
nakalit Vekaleti bafıkçıfık 
miUehaa1111 lamail Ô.ckul 
vermiıtir: 

l\it.p ea11lı bir çalıım•· 
aıa mahullldiir. Müteha1111 
eaeriada Törll.lyenia su mah• 
ıallerl ve bualaran deierleri 
halıklar •• tea uülleri, röl· 
lerimiı ve tatla ıulanm11, 

balak ••lama tarzı ve VH1f

la11, balıkları• mu haf azaıı 
•• aahı• çıkarılmHı, balık 
1amvıtaları, bıhldardaa iı
tilaıal edilea dijer mühim 

--·-......__ 
Kuibiıef (ı.a)- l'Mganro· 

gan Almın kuvv tlcri tara • 
f.ıad n boıaltı ldığı r ım n 
öğıeoiJmiıtir. Üç gün içinde 
altmıı kilometre kesen Al· 
mao kıtal rı Marirpola doğ · 

ru çekiliyorl r. S ovy t kıt -
lan T eg nroga 8 ilom tre 
mea fedediılcr. 

Hehinki, ( . . ) - Rusla
rın Haoıoyu boşajtmıy• b ş · 
ladıkları reımen bildirilmek· 
tedir. --• 

Şile'dekl mangal 
kömoro 

lstanbul,-Ü.dLüdar ve 
k.adıkCSy kaymakamlarının 
Şilede yaptıkları inceleme· 
lere aöra Şile,do bir milyoa 
aekaea bia kilo mangal kö· 
mllrıı vardır. 8 UbUa 1ekiea 
bia kiloıu bir kaç güa için· 
de kara yolile reıi kalanı 
da doai& yoluyJe lstaobula 
getirilecektir. 

Midiyedeki 150 bin kilo 
köınOrüo!idİrflmeıi ıçio!ted· 
birler ahndı. Şebiıd bir z 
kö'1lllr daıhğı vardır. Bu 
darlığa k6mür •rhıoın Edir· 
nede 9.25 Teklrdaiıoda 10 
kuıuı ve lstaabulda 7 ,5 ka
ıuı olm ıı ı bep olmaktadır 
deDiliyer. 

• 
Seçim kanunu 

Dahiliye Vekilliğince yeni 
beşt•• huırl•uaa mebus ia· 
tihabı kanun liyiba11 m6ta-
1Aaları alınmak üzere vekil· 
Jikle·e göaderilmiıtir. E••el
ce yazdıiımız gibi proje 
meboı 1tçimine it mubte· 
lıf kaanaJarı bir araya top• 
lamıkta, kanunu Türkçeleı· 
titmakte ve mer'i kanunun 
bogllokii ••ziyete uymıyuıı 
bükümlerlni ortadan kaldır· 
maktadır. 

dev decek ı Kahram -- ı 

Tokyo, ( .... 7-=-~ir 1 Na- i SOBUT 
mora ve B. Kruıu 1 ilk ki· t-69- Yasan~H. 
nuada Kold 1 Hulle yapbk· .. _ ............ -

ları g6rüımel rde J • pOD bil· Sobutag, şimali 
kümetioiu konuşmalar• de- asau''IDI ve t 
vam etmek rzu ve azmini ·V 

biJdirmişlcr. ve yılİ Z m D gaptıktan il 
d 2 6 So teırio tarihli no· 

t d a ki bazı noktaların •y- Çini ' Umamıu 
dınlatıl~:o~_:ıışl rdir. hettikten sonra 

Bir • • • 
ı şegemısı 

yakıldı 
Loadra, (•.•)-Kiyi mil· 

daf a ıı aerviılncı meaıup 

bir Beuufort tayyarcıi bu· 
§'ün öğleden biraz ıoara 

Noneç acıklaruıda düıma

nnı bir iaıe gemiılae hü· 

cum etmiıtir. Gemiye l1abet 
kaydedilmlı ve daha ıonra 

geminin alevler içinde oldu· 
ğu aö rülmnıtOr. "' 

--o--
HAMLET 
DAVASI 

latanbol, -Hamlet da•a· 
ıına buıün de kal11bahk bir 
dinleyici önilnde devam edil· 
di. O s unan karara ıare ba 
davaya 1ebep olan yanlar 
teakit •• tenkide cevap 
mahiyetinde telikkl edilerek 
berayı tetkik Oaivenito 
edebiyat fakülteıi mDder
riılerinden bir ebli vukuf 
heyetine havale edilmiıtir. 

Ehli vukufun vereceil ra· 
pora intizaren muhakeme 
talik edilmiştir. 

iKi MAHKÜMIYET 

tahta dpnmoı 
Kaan Ökeday vefat 

ti. Bu sebeple Sobata 
huıuıiyle Batu artık 
ristana duramaz 
geldiler. Bir aa etel 
tine dönmeleri ve J• 
kanın 1eçilmeıl m 
uğraımayı daba a •• 
luyorlardı. 

Sobutay r da Bat•• 
ıeferki maseretial " 
mek iıtemekte 11ruaaa 
buluyordu. 

Cengiz orduıaaaa 
ha11a Sobutay ıiW 
ve faıiletklr bl1Bk 
mandanın ana •ataaa 
meai Macariltanü 41• 
ca bayağı 11rli balk 
11vlniyorda, çlakl 
duıu çekili1or ve • 
kendilerine kahlorcla. 

Sobutay baaD bi .. 
derhıl yine ıiyaset 
ıiai harekete ıetirdi. 

Hakikaten •• ddd 
} ribleria kaydetmediji 

yük ve dahi aıker, 

1•••1 Macariıtaaclaa 
lir en buaan bir rlc 
mecburiyet tabtaacla 
hisaiai verdlrmemek 
kerioe baıı Y•imalar J 
rıyor ve kendi lıteld 
memleketi tc.rkettiji 
•erdiriyordu. 

Sobotay yolda yolda 
lıtaDbul, -Hamlet dava· büyük bir kurultay 

11na dahil bulunduklara bal· · önce Çine gitmek •• 
tefti§ edip aaayiıi tama 

maddeler, bahklarıD rıdalar Pamuklu m n
aruıudakl me•kii •• balak 

de dava ıcfabataoı y&zdık· 
ları için Taaviriefkir gaıe· 
teai sahibi Zeyyat Ebüzziya 
ile neıriyat müdtbü Cihat 
Baban ayrıca ikame edilen 
da•• neticufnde yDzer Ura 

temin ettikte• ıoan 
yurda varmanın daha 
olıcıK-ıaı izah etti, la• 
Batuaun akla fikri pa1ta 
ve yeni seçilecek bakaa 

yemleri. ıDnıercilik bahiıleri 
ae talihiyctlo temaı etmiı-

tir. Eseri okarlarımııa ta•· 
siye ederlı. 144 büyük HJ· 
fadır. 2 liradır. (UJuı) 

sucat geldi 
Aakara - Macariıtanda 

srelen pamuklu menıucatt a 
bir k11mı viliyete gelmit v 
•fıf• arzedilmiştir. 

para cezaaıaa mahkiim edil· 
diler. 

lerlade oldui11 lçla 
tayda alenen •• 11rarla 
rini ortaya ılive reli 

M hk 
A ··--

1 
· f Bu haf ta YY EDE Telef on3646l 

a um o an : iKi BÜYÜK PROGRAM ı 

mebal paytahta d6nmelı 
mind bulunduia•u 1 
llrdn. 

Sobutay keadlıiadea 
rılmığı Ye Çine ıltm 
kar r ve.rdi, tabii Lko• 
far ve ordu da Sobuta1ı• 

ihtikircılar i 1-J:::~1•• Güller ve Dikenler f 
lstaabul - lbtiklr ıuçlylo 

ikl_kamthcl 75 er, d6rt ka-
11p 25er lira para ceza1ıaa 
mahk6m oldolar. K&aıtlrcii· 
lerin d&kkinla11 yirmiıer 
rla, ka11pların düklıinlan 
birer bıfta kapaaac~ktır. 

Ayrıca gene ibtikir ıuçilo 
d&rt bakkal, 3 kA1ap. bir 
ahtar, bir kavaf, hir tuha· 
fiyeci, bir yıic•, bir kırta· 
ılyecl, bir llıtikcf, iki ka
mlrcl aclliye71 •eriltlilır. 

: Giıısrers Rogen • j. MC. CREA : 
ı 2-Almacca A ( t b Kabte Dnch ı 
: Sözlil 08 Z lr& 1 Paul Höıbiıer t 

yin boyan efdiler. 
"8abamıı b&yllk kom 

nımız nerede lıe biıde 
da1ız" diye batırdılar. 

ı Matineler: G. D. : 2 5 8,15 • Ana ıı : 3.30 6.30 ı 
ı 9.30da Cumartesi-pnar günleri 12.30 da ilive ıeansı. 

Bata kendi arkadaı 
ı ordudan ayrıldı, Kıpçak 
ı YENl'nin lnci Altın film haf ta'ı f diıine ayak bııtıiı ZI 

paytabtta çok ka ...... 1111 
ı Türkçe ıöılü ve ıarkıh masal ı 

olduğunu ve keadi al•J f Bin birinci Gece Muıi~~y~:~ettiD ı suikaıtlar tertip edil • . ı haber aldı. •• Ka 
ı O"uyanlar: Münir · Nurethn • Müzeyyen Seaar ı k ld S b t dd 

•• •• a ı. o u a an •• or 'QLDUREN JÇAK FRED SCOTT ıl dan ayraldıtuıa ba7aiı 
ı ı mın ohnuıtu, 
ıseaaılar: 12.30· 2.15- 5.15· 8.15te. Cumartesi, pazar 9.30 daı ..___ . 

-~ ,.,._ 
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~•UNKÜ 
~ANGINLAR 

--o--
)iln ıebrimizde dört yan· 
çakmıştır. 

Birinci yan6ın 
\aaf .artalar caddesinde 
afi1eci Necmiain dakki· 
da çakan bir yangın ne· 
Niade tamamen bunun 
ı ~aındal:i 648 numaralı 
ra kahveci Yuıuf 11 dük· 
ıı d• kıımeı-.. yaamııhr. 
Yaıııia Necminin dllkkl· 
ula elektrik ıobasının ta
ımea ıihmemesiaden çık· 
1 Antalyalı Siileymanın 
ıaıaı ıiHyet etmfıtir. 811 
kkia SOOJ liraya ıiıorta· 
lu. 

/irinci yangın 
Dla 6j'le vakti bit yangın 
alaa olmuı, Kebıpçıler çu-
11acla 36 numarah afçt ba
.ka11 yaamııtır. Zuar 200 
a talamia edilmektedir. 

Cçtnca yanaın 
Odaapazar1ada Y emİfÇİ 
tim llaıtafanın ıahibi ve 
llllfataracı Kom elıa kira· 
• llahuduf aı 38 nyılı m•· 
•aaa bititij'iadeki lsrail 
llaara ait abııp barakadan 
km11 •• baraka k11men 
•clıktaa ıonra Komeliıa 
aaifatara maj'ı1111nı da 
.. ak lıere ikea yetiı ea 
falı• tarafından ıöadüıill· 
.. tir. 
Atııla çıkm111na ıebep 
nıl tarafından aıkumra 
dUblarkea zeytiayaiıaıa 
•lama11dar. 
llaalfatara matazaııaın2S 

.. Ura ıiıortaıı vardır. 

O.rtliinc6 yangın 
1Carta1akada Alaybeyinde· 

d teraaede yeni bir ma9'u· 
••• çıkmıııa dı yetiıen İt· 
mı• maYaaaaın yanmasına 
•1claa vermeden ateıi ıön· 
•mııtlr. Zabıta tarafJndaa 
:alaldkat yapılmaktadır. 

s.ı.rilei•arda 

S.feribiıar kazuınıa Tur
ptla mahalle.iade O•maa 
lsarua Aliyeye ait bir ev,ev
nlkl rece çıkan bir yaoııa 
••tlceıinde tamamen yan• 
-.hr. Zarar 2000 liradı.-. 
leferibi11r itf aiyui ve bılk 
ra•rıaın ı6Ddilrülmesiade 
ı•ıret aarf atmiıtir. ----

Tayin ve 
terfiler 

Llakealr köy ebe mektebi 
1'41 ıeaeıl mezunlarından 
llıllbat Uyar 35 lira lcretle 
SalllaH kazaaının Bahçecik 
aalalJHi ldSy ebeliğine, Şarkı 
Karaıja~ belediye ebui 
llml1e Baltala 20 lira maııla 
Oıla belediyeıi ebeliiiae, 
Tire belediye baatahaaeai 
.... lreıl Mlnevver Seçkin 
14 Ura olan maaıı 15 lir•ya 
eabnlm'fbr. 

• 

Mül·kiyeııin 

Yıldönüınü 
--o-- ... 

Ankara - Mülldyenia 8S 
inci ve yüksek 6j'retim mi· 
e11eseıi oluıuaun 64 &acil 
yıld6oümü müaa1ebetile bu· 
ıüa öj'leden ıoora okulda 
bir tören yapılmııhr. Mera
ıimde meclia reiai, b . f'ekil 
vekili, vekiller, mebuılar, 

p rofcnörler balunmuılar ve 
nutuklar ıı>yleamiıtir. 

---o--
Ruslar lstan

bula petrol 
yolladı 
---4 .. ~--

Mo•kova (a ı )-Loodraaın 
T •• Aj ın11aa bildiriliyor 
Boıniçi açıklınaa kadar 

Sovyet harp remileri rtfa· 
katiade iıtanbula üç SoYyet 
ıaraıç vapuru reldiii zamaD 
evnll bunlarıa Almanların 

elinden lıraçmıı olduiaı •a· 
aıJdı. Fakat np11rlırıa Tir· 
kiyeye o kadar ihtiyacı olan 
25 bia ton kadar petrol ver• 

mek Jla~ ıadiyle kendilik
lerinden relmıı olduj'a aa· 
latıhnca Türkler Soıryetler 

Birliii için bu derecede ıllç 
ıartlar içinde yapılan bu 
rliıel hareketten dolayı de
rin bir surette m&tel111111 
olmuılardar. 

.. - .. --
Bir adamı 
sokakta 
soydular 

latanbul-E•velaıi rece. 
Şebzadebııında çok cür ,et• 
kirane bir •oyıuoculuk va· 
kaıı olmuı üç meçbul adam 
bir 1ah11n bııına çuval r•
çirmek ·ıuretile üıeriadeki 
paralan aıırmıtlardar. ---
Alman 
Nizamından 

Radyo gııetuiaden Al
manyuun kurmığa ç•lıthiı 
yeni nizam hakkında bir 
Amerika mecmua11 ıanları 
ıöylemek ıtdir. 

Nazi planın eıuı Alman• 
larıa Hnayi ve tıcaht uba
ııada önemli mevkileri itr•I 
etmeleri ağır itlerin de •ı•· 
ıı ırklara braln lmuıdır .• __ .. _ 

Evespor 
Şehrimizin yüziloü ıfartan 

bu biricik ıpor mecmu••ının 
21·22 11yıları da bir arada 
çok sengin mlloderecatla 
iotiıar ctmittir. taHiye eda
riı. 

Milli oıyan20 bilet1erinizi 

ıınm nııı 

F HABERLERi 
lngiliz oltima- LIBY ADA 
tomunun müd- ltalyanlar harp 
deti bu gece etmiyorlar tes· 

lo2ilterede 
Katlınların 
Askerliği 

- o 

bitiyor 
---o--

Londra, .. (a.a)-Royter ıjı
DllDtD diplomatik muharriri 
ya11yor : Helainkide o ıalea 
hab ,. rle ı de loı lterenia Fin· 
l•ndiyayı bir ültimatoa •er· 
diii ve yarınki cuma ıthl 
(Buglio) rece yar111 ıoa 

mohletin bit!ctii bildiril· 
me1'hdir. Londranın ruml 
kayaıklaraada bu haber hf· 
ıir edilmemektedir. Fakat 
haber ahadıiına ı6 re loril· 
tere bii"ümeti Fınlaodiyaya 
•o• bir f•D• diye;tavaif edi
len bir nota ia ıderilmiı ve 
Fiolandiya So•yetler birli· 
iiae karıı taarruzlarına Dİ· 

bayet ıvermediği taktirde 
Büyllk britaoy.1aın Fiıalau· 

. diya ile bırp luliade bulu11· 
duğuau iliıı edtceiial bil
dirmittir. Fialandıyaaıa no 
taya cevap Yerip •ermiye
~~ii ıfıı edilmemekte isede 
.. mumi intiba tadur ki ber 
halde durum oibıyd bu 
hafta ıonuna kadar aydınla· 
aacakhr. ----

liın oluyorlar 
--o---

Loadra ( a.a ), - Alman 
bıı kumandaahiı Libyadakl 
Mituer ordularaoın mane•İ · 
yat diltllilnlüj' o n6ıa ıebeple· 
riai arathrmak için bir re· 
aeralini Libya ya ıaadermiı · 
tir. 

Haber yerildiiiae 16re, 
ltalyan aıkerleri b11 harpte 
o kadar ilteluizdirler ki harp 
etme~ bile iatemiyorlar Amir
lere itut etroiyenler halıkın · 
da idam cezuı tatbik edile· 
cektir. 

Bunun aııl aebebl de bir 
lblyan hav . fıloıuaun loıl· 
liz kıtalara arkasıaa iaerek 
11p 11ilam teslim olmaları· 
dır. 

-··---
Amerika 
Muhtırasının 

Mahiyeti 
V•tiogtoa (•.•) - Harici· 

ye bakanı Korde Hall J •poa 
m&me11itlerine verdiii mub· 
hranıa eıaal ikidir diyor. 
Biri iatilA edilea memleket· 
lerıa boyunduruk •lhadaa 

Loadra (•.•)- Avam lra• 
maraaında laaaD ka•ntlala 
kullandma11 hakln•dald kr 
aaaaa m&zakereıi•• dla el• 
deYam edilmiıtir. 

Mubı.f.aaklr melt•lar 
L~ydi Aıtor ıa•lan ıl1lr 
mittir. 

- Biz kadıalar ••••" 
ce11rdimfz oldufaı• ltUI• 
y1rdak. Fakat ateı karf 
ıında n11ıl mukavemet edr 
cetimisi bilmiyordak. Birıels 
yerlerde altfe erkekierd .. 
iJi ma"abele ettilr .• 

Leydi Aıtor, bıa ka•••• 
laabetli bir ıeJ okl .... • 
ı& ılemittir. -6 Polonya 
Tümeni 
Cephede 

Loadra (ı.a)-D•Jll tel• 
ıraf mubabiriae •• ,. sta· 
liain marcıal Siko11ld il' 
mllakabndaa ıoara alb ar 
lonJ• tlmeaiaia ce~~ 
16aderilmeılae kuar .. ....
mittir. 

-Ateşe girmek 
istemiyorlar 
Loadra (a.•) - Buradaki ~ı:':::•'~a::~·ç!~~ci:a~:k:;:~ J 

.ıesml YuroılaY mahfJllerine lerle halledilmui. ,. 

60 Mahkô111 
daha 

16re Bula-ar bükimeti Y u ---ıoılı• topraldarıoıa Morava 

umıj'ıaa k ~ dar olan l.11mın MlS8 fır in giliz 1 
İff&h için Almanya tarafın · 

TirJeıte (ı.a) - D••"1 

emaiyetial koramak iti' 
lttlul edilen t~vkalade ~ 
keme Y 01oala•1••a• ·.-: 
aldıklın te·pit edile• 60 ~ daa y .. p. lın daveti kabul futbolcuları 

ttmemiıtır. Ankara - loailiz futbol 
Bu davetin ubcbi albay • 

_ .... 
ıiyi muhtelif ceHlara ...-

takımı düo IDfİ ltere ıtfue
Mibıiloviçia vataaae•er kıt-
alarıaa kartı kunet aaoder• tinde çalıtaa ıençlerle bir 
meğe imkia bulımıyaa Al· ekıeraiz yıpmtıtır. 

a. 6m etmit.ir. 

manyaaın Sırp Çtldleriol S f.,d 1ftDçlerinden mi· ç•• •ı• v _..S 
rekkep ta"•m• ondaa fazla orçı ID ye.well_! imba vazifceıini Bula-•• lar1n a n 

kendi Üzerine almellDI İlle• t gol ahlmtthr. ı maktul düeti' 
mesidit . • 337 J R .. ~u ıı -triıhn hududunun ı L LE ı Londra ( a.a ) - Vitl~ 
batı11oda t op ak iatem~dı{ri • Sevkedı·ımek: Ç6ı çilin Jti••• Da•it R•.~JI 
ni ıöyleyerek bu muulıy ti • f _.-

• btr Kanada mi ı••• ., 
.r.ed·d·e-tm··-·t.ir •. ----- i Üzere çağrı- i maktul d&tm&ıtlr. 22 ,..._ 

M d 1 • • ı : de olan ba ren~ Maclrlt a a ya zayıı • lıyorlar: ı dafaallD&da ittirak et~' 
75, 14 No. lu htiklil ma• ı lzmir aılıcrlilr ıa6eai 1 ~ 

dılyamı k aybtttim. Bulup ta ı 6aılıanlıiından: ı Jkı• ,. 
.. Halkın Ses•,. gaıeteıine ge- ter 1 

ı 337 doaumlu ı&Hri, ma·ı 
tirecek olana bet lira müki· . _.J 
fat vardır. ı habere, jandarmda, i~tib~im,ıt lımir nhhat ve lf~t 

Stileymaa H t pçalncı ı orman. ölç~e, e~ıs, aava, muaveaet müdliıii Dı. CefP 

Altın piyasası 
BuıOa altın p~yasa11 161-

ledir: 
Reıat - 2680 
Hamit- 2580 
Aziz - 2500 

ı harp ıanayn, uaklıye, tankl . 

ı 1 . • 9 12 941 1 11 aı Saraçoilaaaa bar derece • 
er ertDID • .. 1 1 D f . . bL s LJa t -· 

ı k dil k n t ı iıaı 1aımıı •· aa • AM 
ıev e me uHre ıaa laHI V" 

ı dokuzda lımir yerli •ıker•ı dlr ,maavlai Dr. Ma ,--_.,,. 
ı lik tubuiade baıır bulua•2 mek t• dlrdlıı:.cl de -' 
ı mal•rı IAıımdır. ı terfi ettiii..ıl •• Glmlt .. 1" 
ı Gelmiyenler haklsında ı ııhbat mldlrlljla• ti ..111 

ı kanunun cua bOklmlerl ı edildiiinl de ıe,tır 
----------- ı tatbik olunıcılihr. ı atreadik. 

( Saadet ) Kl•••lnden alımız.. Çorakkapı Pollı llerk-.1 
br1111 ale, 164 Haıaa laula UalDER leleloaı -


