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l>ntzo ve 
SoJlum 
İlizlerde ...__ __ 

Rus -Mançu 
hududunda 
müsademe 

o Yuğosliv milli- adın - Erkek Hükumetimiz 
yetperverleri herkesin biz- iki tarafın 
ve ln2ilizler metini göste- menf aatlerinl 

(•.•) - Libya da 
b•rel& it ıimdi bir 
~rl ıe~irmektedir. 
~ freaiDde hmizle-
•••m etmektedir. 
J•lunında bir düı· 

ı....._ •a kolana hllcum 
:"9P•ratorlak deniye 
~41ınan lHd6rm8tler 

•tlar, hir çok düt· 
tla11aı tahrip dmit· 

~Qvyetfui hup H

•• biylik lnımını 
l_t_11taıalrtadular.Mıh
"'1C1l Reıak ve Can• 

•laru:aa mukebil lo• 
l\epatao •• Sollumu 

hıt111alc t. dırl• r. 
RESMi TEBL CI 

\ (•.•) - Oıt• Hrk 
''•rrihının teblıii: 
•-· Eldüdaye y• p 

lerdea İkiıı püa 
't •• bhlaiade aldı 
'~ların bir a. ı•mı bir 

teri ahnn ıfhr. 
tevreıiod• Mana•· 
bıında 100 Alman 
.. •• l 00 kadar da 

ttır. D&ıma• 1&0 

kal••• k• çmııtır. 
lal ftaindelr.ı hare· 

So •lınaa uırlerden 
it top da elimise Jceç· 
lputıo yolu 6ıe11a· 

!la.kineli toıit kolu 
1• icbar edilmıı 

''Jiata utrablmıthı: 
deki d&ıman toplu· 
'• taıitleri tayyare
fİddetıi bDcumuna 
tchr. 

ınebl battı 
•il'(•.•) -D· N. 8. 

tonilatoluk iıtıiliz 
Aıbe• ıilebi, Asur 

11l timalinde batmıı. 
~tından 7 kiti 61· 

o 

Siakla (•.•)-Domei ıjın11 
bildiriyor: Bir Jıpon deniz 
erleri mtifrezui Sovyet Man• 
çuko hududunda hıfıf mit• 
raly&ı, t&fek ve ronrverlerle 
ıilibb 14 kit ilik' bir kolun 
taarruıana ııtramııtır. Bu 
kol bir &ltl bar•karak pOı· 
klht61mlltUlr. Ôliinüo 6ai• 
forma11oda ve bıı1'a tşya· 

aında Sovyet iıaretleıi var· 
dır. ----
Romanya 
Reddetti 

---o------
BDkrtf (•.•) - Romanya 

lugiliz illtimdomuna cenp 
vermittir. Cevabın tam mub
teviyah_. betJOZ biliumiyorH 
dı menfı olduğıJ malüındur. 

Budıpeıte (a.a) - Macar 
hariciye nazın Bradyraki 
Paılimentotlald beyıaabnda 
Bllvük Britaoyannı Mıcuiı· 
tana bir &ltimatom Yerdiiini 

Dltlmatomuo S ilklclaaa re· 
ce yu111 middoti hitam bu· 

lac•t••• •• Macera.ta• Sov· 
1et topraklarıadaa kavwetle· 
rial reri çekmezH BDylllc 
76k Britanyanıa lrendiılai 

Macaridanla h up halinde 
ııyacıiını bildirmiıtir. __ .. _ 
lngiliz fut bol 

cularının 
maçları 
--cıo--

Ankara - laıiliz futbol 
takımı bn1D11 aaat 14 te fe
~rbabçe ileve P•ur ıüa& 
l•••t 13te laalatuarayla bi.:

rer maç yap•cılrtır. Ba iki• 
lmaçıa tafıilih da Ankara 
radyoıuadan verilecektir:--

Yeni ilanı sıklar 1 

cı., •• r&a bir arkadıııma 
" di1e Hbf at et miti 
«e liitif bahar çiçekleri talaayyll eltitim bir lada 

tl1le bir illaı •tk mektuba aldım : 
laf bir tereyaiJ, feııetll bir kaıar peydirl, bi~ 1111· 

"aa• bir ıoba, eafeı llir paata, kokmıyaa l»ir sey· 
~ ole11alardaa dalla lloı kokaa lllr teaeke petrol, 

---o---
Londra, (•.•.) - laıgiliz 

r•ıeteleri Kabırede ilk d~fa 
olarak neıredileu Yuıoılav 
hup teblij'I dolayiıiyle ha· 
rudli ne.şriyatta buhıamak· 
tadırJu. 

T aymiı, Yugoılav milliyet· 
penerJeri bııtarında albaJ 
Mib.loYiç oldutu halde rl· 
rııtiklari hareket adeta Al
maolara kartı biiyfik çapta 
bir meydan okumadadarlar. 
Diyor, o~yl Te'rrsf da ya 
rarhklaundan babaederek 
Afmanlana B Jırad ile Ar· 
n vudluk arası daki bidiıe· 
leri karıılamıkta zorluk ıar
düğ'üuü tebar&z ettıriyor. 

---o--
Pravdanın 
Makale i 
Moıkora (•.•) - Pıavda 

r • teaı, Vololcolamık •• 
Tdlada Rııı lntalafl m8te· 
addıt mevıli bilcamlarda 
bula11m1.11l.,dır. T.ala çe•re· 
ıi11de Almıa tanklara Moı· 
konyı tebıılit etmektedir. 
F kat ••atmamak liıundar 
ki bu yer Moıkov•1• 150 
kilometre meaafededir, dl· 
yor. -
Eğer JaPonya 

hücuma 
e:eçerse _ .. __ 

Navyork (•.•) - Mister 
M•rk !)61İ9aD, NeYyork He• 
rald Triblln ıueteaiade ıa•· 
lan yazıyor: 

,. J poaya harbe faal l»ir 
auu:tto k.rıımamit olmakla 
beraber yine Hıtlerin mit· 
tıefikidir. J plcalarin tattuta 
yol larllterenia iaıe •• mal· 
ıome kayaaklariyle aıkerl 
kudretini ıaafa utratacak 
mıh,yettodir. 

Eter J ıpoayı cenupta Hol· 
Jauda Hiadlıtanıaa veyahut 

ıimalde Sıbiryaya karıı ••· 
kerl bir harekete ıe9ecek 
olurı bupten ıakınmak bi· 
zim iç!a çok zor olacaktır.,. ___ .. __ 

Amerika, TOrklUB Ilı 
istlşarada bulunmadı •• 

Vaıinıton (a.a) - VatiDg• 
toa Star razetHİ adilaç Ytr• 

me -ve kiralama kanununun 
Türk h&kfameti lehinde tat· 
bikiae karar yermedea evel 
Birleılk Clmhuriyetlerla Tatlı 
b ~6ıpe lı "-ölr latiıare· 

ren proje himaye ediyor 
--o--

Loadra,(a.a) - Kadıa •• 
erkek berkeıi milli hizme· 
tini 1• pmalda m&kellef tu· 
tan proje bir be1aa kitap 
baliade aeıredilmiıtir. ~Pıo• 
)•J• ı&re evli kadınlar •• 
14 J•tıadaa kllç&k çocuıa 
olanlar hizmete•ahnmayacak 
18 ile 20 )'•f araıındıki kıı· 
Jar &ç orduya bıilı kadın 
1eniıleıine Yeya mUll hia• 
met aeniılerindea her baıııl 
biriae ıanüll& kaydedılmck 
liıeıe aılıacı•t e:d1:bihtc~k· 

lerdir. Pıojcye evli kadlaılar 
içi• •yra bildim koaulmuıtar 
fnkalade aelihiyetler bak· 
inada ıeçea yd kabul edılea 
kanonda baalaraa yapacak· 
lau hiımetler tespit ediımiı 
buluou1or. Bir çok eYU ka
dınlar timdi bu hizmetlerde 
Jer almııfardır. -··----

Yiıl,(a.a)-D. N. 8. Rı•I 
l>lr ka1aaktaa lfreMlllM 
ıare Fraaıa ile Lalı .,..... 
diplomatik mı .... wı. ... 
•ildikten ıoan Tlrkf,. lal
kümet Fra••••• lraktmld 
Ye lralna FraıAdakl ._. 
faatlerial hlma,. etmerl ... 
bal etmlıtlr. 

IRAN FRANSA 
iyi hıper alaa malafl .... 

den bildirildiil•• tire Fra• 
nıa ile lraa aranıdalrJ .... 
lomatik mlaHebetlu ••••• 
ini bealı bthlı me•- ... 
iilıe de Fraa1a Ue tlllde•ı• 
tek mllaaubetlerl ls-111 
içia Brita•,.••• lraaı ..... 
1•c•t• çokıaa billaı,.. 

Yüksek riitbeB 
bir Alman 

A . k d •• yaralandı 
merı a a mu Viı• <•·•>-v1tı ... ..-
hı·m teckı•laAt habereılrelFra••• a 1919 .. 

~ muvaffak olaa bir Wllkleil 
Vaıi•ıtoa,(a.a)- Harblıe 7lkaek rltlleU bir Al•• 

»•sarı SUmao• sa••teciler aaba11 ı...-. IW .. 
loptpataaı•da IM1a•atta ..... etmlftlr. N.......... ..._ 
lunrak Avrapı1a rhdeıl· ılı• ••MJI• ,.,._ ..... 
lecek 1efer 1a.,.u.ı. t•ı· fn2 ilizler 
killta hakkı•da hazarlaıaa 
ri•li pıı... ..,, •• , \l&r•t· Memnun 
l&lr •• •ataDperverlikle te• 
lif edileme& bir llareket ola· 
rak ••ııfjandırmııtır. 
Vaıiaıton (a.a)-Harbl1e 

aaıırı Stimıo• Amerika or
duıanda uzaa menailli bonba 
byyareleriade pilotluk et• 
mek Dıert 10 bia kiıinia 
yetiıtirilmeıl Bomba ta11•· 
rnl yapımının devamla aiye· 
tinde balandaiuna bildir· 
mittir. ıarette aı tıj'lnı , 161· 
Jemiıtir. 

Na11r bundaa aoıra 52 • 
ltank taburu' trıkil • edece· 
iini ve iki··t&meaia dalla 

ltamamiyle motorlttllrece· 
iini de bildirmf ıtir.--- --

Loadra ( a.a ) - ..., .. 
Ruıya •• Poloa,. U"U"fa ... 
dostluk ve karphldl ,.+. 
beyaaaameaiala ı.._ ... 
haber alıadıtıadu ...... 
beDlı tefairlerde ......... 
mıılardır. 

Londra ıi1aıl .......... 
be7aaeame7I llınntle ... 
ıllamalda •• akıllıca ..... 
yetial belirtmektedirler. Rn
ya •e Polonya Nul .. ..,_ 
111ıacla bo1n el•••ete; 
azmet mitlerdir. 4' 

Be1a••am•cle lala•~· ...... 
dltllaceler hriltere rı •ıat• 
tefi le de•let aclamlan ... Wr J 
çok defalar llerlı• ..... J 
lerl dlılacılere a11 ... v. 

HARP PANAROMASINDAN: 8 

r 



...... ffiEii#WI 

bir na- Koordinasyon 
--Şehir Haberleri-•• a ve mucev-

her- hırlığı 
--.ao--

Ltaabal - Zabite, Bollan· 
... ta•cla bir aparhmanda 
••k•a ıelea mlihim bir para 

1 -•• mlce•ber barııı lırıoıo 
blakikatıDa el koym\lf bulaca· 
.. ktathr. 

Be1oiluada Boatanbaııada 
Şerif •p•ram•nıaı Hbibi ba
a.ua •• l namaralı dairede 
etaraa 6S J•tlarıada Ş erıf 
Gll ltlr alababıaı zi1arettea 
-r• tlaireaiae dlnmDı Ye 

1,.tak ocla~ada bir karııık
lals ılrmlftlr. 

Bu •asi1ettea ı&pbeaele• 

1rek ıtrafı araıtaraa Şerife 
Gll, koaıolaau açtaj1 samaa 
1150 llıa P.•rpile kıymetli 
•lceYlaerlı_rlnia..Jerlnde yel
lu utijlai 1:lrmDttllr. 
lm•iııt ~İ.dlrltiiil•• mll-

racaat ederek hldiıe1i aala • 
la Şerife Glllla ba mllra

k•i•• ·aabıta harekete 
ıpalı •• ba akarhmanda 

•etçillk yapa• A11e adı•· 
15 yaııpda bir ı luzı fail 
ak 1akalanm11tır. 

0.1ırl •• •ıralan ta1urrl 
·~ laismetçi kızda bir 

1.tar para hulaamuıtur. 
Zabata ba baıuıtaki tet· 

erla• elaemmiyetle denm 
imılıııılı..aktıdlr. -

irmanya yolu 
ve Japonya 
U.ıak Ş11k bacliHleri do· 

la,taile J•poayaaı• Birma•· 
J•I• •• Hiadiçialnla adı 

k ıe~mıktedir. 
S.ııa dı ba Birm••J• 

laakluada k11aca mali· 
t)encefis Birmaa7a Hia
•m • dojaıuada Siyam 

.. DCl.daki balredir. 
Gıç•• ıeae temmuz ayı

... lllıter Çörcll, lnıiliz 
lemeatoıa beyaaattA bu
•kıa Jıponya Ilı Bri· 
1• arauada bir aal•ıma 
paldıaaı ı&ylemlıtl. Ba 
•ımıya ı&re lariltere le 
mldcletle Birmaa7a 10-

• Kamlap Ye aaa
.. ıllab •• ceplıaaeaia 

ıaaılt olarak ı&aderilme· 
lal dardarayorda. Ey161 
,.ada J • poaya mihvere ka· .... 
IHdeırinia •lslıhıde iıe 

l•t•r Çlrcil parfomentoda 
n. •J• 1olaD aa tekrar 
tdtlıfıaı ~ildircU. 
O aamaaa kadar J • poalar 

r.Na FtaHJS Hiodıçiniıi 
.. rlatle ltaılu ya pmıya bıt· 
.,,ıardı. J • poa harp ıe
ıllerl Haifoaı açıklanada 
•la•mıı · •• J • poa aıker-
11 HaaolJI lıı•I etmiıti. 
Hlacllslalal• ılmılial ele 
ttlr•• Jıpoaya Birm••J• 

a lloalterdunaa edebi· 
•• ldr claıama ılımlı bu-
111 WU. 

kararları 
----.. ..__, 

Ankara - Yaraa (b•rlo) 
yeoi koordiaaıyoa kararlan 
neır"dilecektir. Bu yıha ba
tında milll koruama kanaaa· 
na dayan.,ak metDleket ia• 
fa itleriyle m t'ffUI ol aak •e 
tıcuet ••klletiae bajfJ ba· 
Ju~mak 6acre bir iate mlı· 
teıarlıiı kuralmuıtur. Yeal 
kararJarla ba ml•htarlık 
kadroıuada tccribe •e ıl· 
rillen J6aum lzeıia~ dej ftk· 

lilder •e ili•eler Y• pılacak· 
tir. 

Yine diier bir kararla lı· 
tanbuldald i•f& teı"ihh r•· 
niıletiJecektir. 

3 llocil bir karar d11, Ma· 
y11ta karulan f iat mil akabe 
komiıyoDları b il oı. ümleriae 
yeoi bir •e<ıl v..: kararlar 
katmaktadır. 

Bir baıka k ru, l•taabul 
Ye Ankara ker"ate tlccarı
nı ilrileadirecektir. lıtanbul 
Ye An karada kereate ticare
tiyle İftira! eden 1· l11i •eya 
hillrml her mile11eee s al• 
içınde eUeriadeki çıralı •• 
Çllall& Çam Ye &6kaar ke• 
reateyi bir b~yan1r.ame ile 
Yaliliklere bildireceklerdir. 
Milll koraama kaaanunaa 
14üaci maddeainia •erdıii 
11Jibiyete iıtieadea bilı 6 
bu kerestelere d•i•r fiatla 
ıaba almak &ıere el koy· 
muıhar. Yaloıı beyanaame 
•erme mldddioiu aonanca 

16nladan itibaren aah11 ah• 
<11iı bildirilm~y•a kereıteler 
Hıbeat kalacaktır. 

-----
Yerli mallar 
ve tasarruf 

haftası 

Kemer altı 
Yansrıoı ------

Evliyaaade oteliyle hu ote
lia albodakl dikka•lardan 
baıılaranın 1aaoıaaıyle neti· 
celeaea yanı•• bakluacla ad· 
liycce J•pıl•• tabld~at •e· 
ticeleamiıtar. 

Elali •ak11f tarafuadaa t,g 
hıuuda bit rapor bu1rlaa· 
mııtır. R,;porda yarıını• 

aaıt OD İlliyi iç rece ıtf.iye 
merkeıioe la •O.sr •eril4ıii 

i ı f .iyeoin ıkİ d•ki "a aoara 
yaorıo mı lı .thoe yet ıfınİf 

buıuoduiu fakat bu ıırada 
ateıia abş • p olao biaayi 
.. rdıj'ı 12 bortu aıla ve tam 
raodıauala ıt f • yerı ı o çtlıt "
rak yang1cıı rn~~z •i br•k t ıi 

kaydedilmııtı Bu y•rgıu d • 

kude mebıum bir lureket 
ılıllmemit Ye 7a .11101• kası 
•eticealade çıkbi• aalıııl· 
mııtar. Otel kltibiala de 
yaaııada bu laHıl bir ıaal 
takıirı fl rülm"m ftİr. ----

1 Bir hamiyet 
nümunesi daha -Burdur dolı11macalar 1.eo· 

p n•tifi umumi toplaat.11 
ıe~eaierde yapılmıı, koepe· 
rat .f kirtodaa 2 ltia liraaıa 
Budrum memleket ~aetaae· 
ıi•e teberraa lrarH Yuilmit
tir Bu takdire ı ·J•• karar 
2 bın l1ra Burdur •İliJeti 
eınriae ltanlraya Yutlmek 
•ur etiyle yerin• retlı llmiıtir. 

Platin 
. Şil~binde 

f Uun Patın •ilebiade ye· 
nıti ... n i'kı def• ya • ı•a ~ık· 
ı ı~t ır l ık .ıı. tcf dia ıabak 
küa üıt torbalat1oı• ~ir ıat 
üıeıioe aakli ıırasıada ıl · 

riilm&ı, tutuııa beı ~aYal 
klikilrt deaise atılarak ala· 
dl nımtııtllr. 

Ôj'leden ıonra da lf ••· 
marah aabarda tekrar at•t . 
çılrmıı •• alı>dlrilmlttlr. 

ta}'İnlcr R • ---t 
1 

• _ esım a e yesı Yeni 
Bioı61 nafi• J•pı itleri fea 

m•maru Saı ıb K6yay !&mir 
aıfıa feD memurh iuaa t.7ia 
edilmiıtır. 

1 O cfterdarhlc •aridat koa• 

trol memuru Zeki Yıc., tala 
ailit ko ı trol memurıu;uaa 

tayin l'dİlmittir . 

§ Vııiyd m•i1et m m•r· 
larıadea Yuıuf D.11ıı111•a 
Tireoio Boıeıi~i • • ~i,eti 
m6dOrUlıoe tayin edilmittir. 

açıldı 
f\• · ıı,aka b .lke•I rulm 

atel1ui açılmııtar. He•Hlllr 
larda• mir.. caat ede•l•r 
atd1•1• ahıaac• ktar. 

----
Oku vup yazma 

kursu 
Kartı111lsa ~•hıe•i•d• mek· 

t p ç i• dıt oda olealar İfİD 
Tü ilçe okuyup y•&ma kara 
ı. , ı açılmııtır . lı t~ 1ealer ba 
kursa dcum edebil~cekler· 

1 De fterdarlık mabHebe 
mecnara H11ı .. ı aalreıl mu- ı 

hasebe kitı pl tıae tayia e• 
dil mittir. 1 dir. 12 ilkkiauada 12 acl ta

ıarruf •• yerli mallar baftHı 
baılıyacakbr. H .. fca i inde EL HAM AA SiarmHı?da S lci. ~l11a•S 
t f •llt• ~ d ı C1.1ma matinelerden ıbbareaı 
aıarr~ vekı ll~t Y? ~a • ı Mc.••İmi .• ılıı muıikah fılm•: ı 
röıtenJece faalıyd IÇlD ha- tALICE o b ı 
&ırhklara baılanmıı buhu - :FAYE · L TJN YJLDJZ H:~. 1 AT;:d: ı 
maktadır. ı - Liliaoe RuHell ----o---
Bıçak taşımak 

lkiçeımelik merkezi idare
ıinde J•pılan aramaııada : 
Hilıeyia o;ıu Kadri, Alamet 
cıjlu lımail, Muat•f• oifu 
lorabim, lbrabim ojla Mua 
hf•, Mehmet oilu Multafı, 
Ôıııer flilu Ftbmi •• Yakup 
otlu Aıinın iberltriade birer 
btçak oalaaarak ah•mıı •• 
h·klaıloda zabıt Yarakaaı 
J• pılmııtar. 

Dr. Fahri Işık 
h •h Memlelııet baetaoe•I 

Roatkea mütebaH••• 
Roatkea •e ElelJtrUı ted••l•t 
Hpıbr. lldact 8e1ler Soka" 

• • N. ., • t •rn" •'•" 

C>odaa ıoara J•poa,a 
Hiadi~laf ile c:eaop bab Çla 
aranadakl clemlrrola mlaa• 
kalealal de durdurmak im· 
kluaı .W. .t•ltl•rcllr. 

ı lllbl bir aeı .. Ş..baae bir kadıa .• Nefiı bir mcv&Y. ı 
ı 

de baılarl 
ı Aynca: M. U. M. memleket jarnab 
ıseanılar: 1-3-S-7-9da c.amartHİ pazar 11 
ı HeraGa ilk matine acuı aean• ı 

!Bu hafta TA YY R~DE. Telefon3648l 
I iKi b0Y0K PROGR~M ı 

l 1-J;::!•c• Gült~r ve Dikenler f 
S GiDaera Ro1er1 • J. MC. CRE4 ı 
: 2-Almaaca A J t b Kabte · Ducla ı 
ı Sisti 08 Z lr& 1 P••l Hlrbiıer t 
ı Matiael.r: G D : 2 5 8, 15 • Ana ıa : 5.30 6 30 : 
: 9.30da Cuma•t••i·p•Hr wı .. ıeri 12 30 da ili•• ....... ı 

~YENl'nin • lnci Altın film balta'ı ' 
ı Tlr1&1• al&Jü •• t•ıllUı m•l•I f 

f Binbirinci Gece •••İ~!,~::•tt•• f 
l Okuyanlar: Mlair N11rettin - Mlıeyyea Senar ı 

ı2!:ı~~~~ı~s.ıPı1~~~t::.':~~: . .! 

Ankara - llall,. ... 
Irak mlt•Ylrliii•I• k __ _... .. 
•• mlrakabe1i albnda ~ 
h11111 laııl•• •••k•b .,_.. 
tırmek isi• bir ka••• P"_ 
j •i llesula•mııtar. P•~!! 
ılre ~•ılae aY•lrah ,..._.,.. 
mek •••katlar m•lltelif 
lara ayralmalataclar. .... ~ 

Hakak •••••lara 1•~, 
luaiae aYallah olmak .,.... 
mo•l•i• ılrecek Y• iki~ 
ııaj:iea M•r• tekrer 11111-' 
ua. ••• tllti t•t••· calr, .,,,.. 
f•k olclaklara talulirtl• ""
•I• olaraklarclar. Ba mi ,-
iki teae cl•Yam ..... k 
ha aaretle dlrt M•• .... ~ 
aonra inala• •••katlarl ..,. 
caldardar. 

o ... 

Sekiz biowlira 
ne yapmıt? 

o 

Selda bla lira par•JI tlf' 
metiae ı~çlrerek ttı•1""' 
edcs• Dııuli maliJ• •• •:::: 
n K••• • Suıi• lata• W" 
Jakala•d•İ'DI telır•f ~ ... 
lerimis ara1111da Midi~ 
Ke•a• Seııia J•n• ~ 
balda• .. larimi•• ~ 
cektir. ~ 

Bu ••m•n1• lserlad• :;,t" 
kalaadıjı ıama• a.al& f/İ' 
lira para ile dekn ... ı 
ıi"i,erde altı• lira ~ 
m•ıt•r. K•••• plhaları• f _.
blJlll ltlr k11mı•ı ..,f 
mittir. 

Ba ı•fil a4am sl••.a;i 
i t çırdtii , ••••• , .. a. !.-
lira J• b1r • • Ye eff• 111' 
•lmıf, bu e•i• alta••• .. 
il •adu • atclJeıl •c--: 
Atelyede me•cad •••il I 
l•Jrİ m•n i t k•otlar• ,.. 
s · mrmi aabdaca ••~f 
altaaa ah•mıftır. · .. -·-
U oiversitede 
Merasim 
lttaaltal - O •l•enlte .... 

leba birli fi •• f akllte a."'9' 
ceml1etleri 1»111111 meratl' 
le lıaralacala.tır. Ba mi••' 
betle ·ıai•erıitede Japıl•~ 
toplaabda, mearıf •eldU .... 
ı••ılerimiıe 1l11clerdiil,,.,. 
uJ rektlı tar. faa .. • _., 
aacaktar. 

--~ 

Tabanca 
Taıımak 
1ea, .. ,.1s. 11 ..... , ... -·· 

d•l•dea 111•• AH el"' 
Ha•iclia •aslr•tl .. ea ..r-
eclil•lı •• eJI••• ~ 
1epet lfiacle Wı ta ...... 
laala .. rak aha ... iaek .... ............ ,.,., 



• • 
ır ınsanın ne 

' 

Qlündüğü anla-' 
ılabilecek mi? 

bir hastanesinde bu 
tecrübeler yapılıyor 

~ ... -ı 
..... ••tlaar Salpdrler 

li•d· İDH•I• dlı•·· 
1 lleıf•tmek ici• bir 
.... , tecrlbeler ya· 
'-chr. P•riı ı•ıetele· 
itki ba he· Dbeler• 

~•ederek diyor Is 1: 
lıı•ateaenia a. a :I" bir 

,._ bir iakemle lıeria· 
"-•t•1orlar •• •Kımd · 

ı, dlflncelerlaiıi 
ee;ıı. diyorlar. 

"• l~al lamba ile •1· 
.,lar. Umbaaı• lnr· 

'talıılara m••J••• edilea 
~ la.ııaa ıe•rUiyor.Fa
,.. lurmııı ıuklardaa 

._ llmbaaı• aacak 111aa 
• ._ flrlomiyea bir ta• 
""••rı •ardır ki buolar 

• doiraya beyaia 
"'-a ed.,.k fotojra· 

~hll1aeUedir. 
~l.a f ototrd pli it tle• 
.aa.. •tliH-•, lte1oi• rad· 
... ,. •kiılerl apk •eJ• 

111. .. ldlcle ••ytlaaa 

~· 
~·•••• faldı h• ftot· 
'- cllılacelerimiai aa· 
~bU olacak mı? 
trıer llaıtaaHinle ••· 

lıte laa l&lçlk alulllmeller 
ıaçlaya ele •erir, 7lıBoden 
maıl&Hial dltl• lr. Suçluya 
aD1111• ıor11laa bir ıualdeD 

du1d11ja lat>yecaaı kaydeden 
maklne7e •Hakikat makine 
•İ. deair., 

Çok içmiı •o mGleyaldnı 
b11laoaa bir adam, aabirde 
tamamİJI• aormel ılıll•ebi· 
Ur. Fakat 161 bebekleriai• 
laareketlerine blkim olamıı. 
G6ı bebekletİDİD hareketle· 
riai llçm•f• mabıaı bir ilet 
yardır. Birl•tik Amerikacla 
1arboı ike11 otomobil kulla•· 
;...k •i•r bir c6ı6m lttkil 
eder. 

Ba alet YH1t11ile bir ada
mıa ıaı hoı olap olmadıiı 
tubit edilmektedir. Ameri· 
katla ba makiaıler çek te 
ammlm etmiıtir. 

e. makinede ması1ane 
edıldikte• ıo .. ra, dolıtor ile 
lalldmi•, ıaçlu7•: 

•ust ltardak wiıld fçlalı 
laklra llıum yol&t•r .• cli1•· 
relı ıa~luya itiraf• Hwk t· 
meleri ıcl~ t lalikmlaa rir· 
mittir. 

Dlltlloeıyl aalamak fçla 
aca~a ayal aıale ltaı ••ra · 
m•ı mı? 

Elektrikli hrmometre me•· 
cad oldaja maıl.nd•r. 

Eıektrildl termometreler, 
biıim kaUaadıjımıs idi ter· 
mometrılerdea dalla laıuaa-
tarlar. 

Flektrikll termometreler 
bir mideni• Yeyab11t bir ma· 
yiia içlade• ıeçea cere7aat 
lara, la. ıt•••• luraret dere· 
cealal ıl•terirler. Ba termo· 
metreler iaıaaları• Ya bay· 
•a•laraa be7ialeriade kaUa
aalmııtar. 

Bir ldSptjia lalade afea· 
diıiai• iımi 16yleai11e, bey· 
ala harareti biHs flrlar. 
Klpelr, ıjııadalr.I t&kr&lder 
ıoialdıja umaa, yemekten 
baılra bir t•J dBtlameı. 
Klpek ekmek Ye et iaimlerl 
•i bil.eydi, •iııadaki Hk
rlkler malaakkak ıarette 

cotalecakh. ş.,.t la6peii• 
loliede llecll iımi ılyteni•H 
ls6pekt• mldafaa ••J• hat 
lalcam llareketlerl•I aesmek 

"' dejildlr. 
Korka da lra1dedllmelıte· 

cllr. Mla•ettarlak •• INttıhk 
l:aiılerl lsa1r11k b•relsetlerin· 
clea belli olar. Beyni• icia
de• ıec•a dalıalarla. laiı ..... "~-w, ~ 

EN AllJ ' llacl KU• tNI 

Y aoılacak sa- SIDN ~- K~U- fK-;_iı-;.~;;."a7ait 
nat okulları V AZORu f Kahramam 1 
Ş b•lmlade ;•pılaealr olaa Loodr:.;:-;;:- bılıar· f SOBUTA Y 1 

Yapı Uıta okulu, Erlırek lere ılre A•nıtral1a doaaa· f-70- Yo:uın:H. O. T. ! 
Saaat okula •e Aicıam Kıı mHına mea1Dp Sidaey laafif .................... ....-
okulu içia •illy•tç• arıalar kraHı6 rU A•uıtralya . açık- Her köıede 
•ynlmııtır. Yapı U.ta okal• larıada 9400 toalak bir Al· 
ile eı kek aaaat okula ltiaa• ID8D korHD femlıi'ife topça bin bir eilenee 
lara için ş~ latilerde Uaı•rbe1 dBelle1uaa 1irf1erek bu ı•· • i 
de .,.. buluamuıtur. miyi batırmıı •• lıeadlıi da tertip edilmııt 

boıi•m•d• Ye Ôdemiıt• aldıfı ilabetler neticeıiad• Sobutay ılmall Çfal tıftlt 
J•pıl•cak kıı •• erkek 1&nat b.atınııbr. ba ıilibh Alman etti, aaaylıl tamaml1le ıa.. 
okullarını da temi• •tlimit· ticaret 2enıiıi Steiemark etti, 

0 
daa ıonra ıe•atit' 

tır. itimli idi fakat 41 11amaralı ç •• daadl, keadlılH bl1a ---o--- korua parola11 ile, ••ılmak· duranlara birer bire tıp ...... 

Küçük 
Haberler 

D .. bilike Yekilliii ka1ma. 
kamlık kurıu bun hklarıaa 
de•am etmektedir. Haıırhk· 
lar bıttiti içia kurıaa açıl

ma11 aacak ba ayıa 15 ıi•• 
doira mlmkla olabilcMktir. 

§ Hiımetı alt otomohil, 
kemyoa, kamyoaet, otoblı, 
kotoıiklet ve dıa•s hııtlan· 
11ıa kati7ea kendi iıteriyle 
öıel iılerde kallaoılmamHı 
kullaaanlar hıkkı da kanun 
takbild 1 pılacıjı ilıilllere 
bildirilmiıtir. 

1 Hallum1z11ı arah teker· 
lek d emiri lbtiy c:ı•ı karfl" 
lamak 11ere K.,laok fabri
ka11, 200 toa araba Ş •• 
demiri •1lrm11lır. e. de11ur· 
ler Ziraat ••killitiace Yali· 
liklero ilallyaı niıbetiade da .. 
jıtacakbr. 

• 

Dövmek 
Kececiler te• ltarda eta· 

raa Mehmet otla torbaldı 
A laınet keadiıi7le da•ıa ka· 
lkmayan ltar artiıleriadea ' 
Ferbuadeyi cllrdljladea 
1akalaaarak hakkıada m•ı· 
bat ıaç aabıt Yarakaıı J•pal-
mıthr. 

termom•tredea daba apk •• 
ıarilt bir ıarette cereya•lara 
kayddmek m&mklndlr. 

Hıttl ltalyaa doktorların
dan Gnsamall, bt.yla rad
yoırafderlaclen hiddeti, aı· 
kı, araaya; k11ka11çlıjı, ıe· 
Yiacf ve kederi ••lamıja 
munffak oldutaaa ileri ılr· 
mektedir. 

Bir Jıpo• doktora da 
reıııklerdea bir adamı• dl· 
flacclerini aalam•lr kabil 
olcluiann iddia ediıor Ye 
diyor ki: 

•Bir adam bir reaıl dlıl· 
alı ıe ba reaktc • dltlace· 
ılai aalamak mlmkladlr." 

Her ne olu11a olıa•, ma· 
ası •• il• ....... dltlacele-
ıial lleıfetmek tt'ıelablıl 
laenlı tecr Dbe aaflaa1111~adır. 
Ba tecrlbelerdea dah açık 
•• ıarıh aeticeler elcle d· 
mek içi• bir mldtlet ltelslı· -" ....... 

ta Kormoran adı ile PHifik- yemi idareler kaid•, •• 
te dolafıyord• lazlllılerde yerde adaleti temıll ••• 
b• remiyl takibe devım et· cnylı Ye ln11bah te•U •• 
mekte idiler. deu mahkem•l•r a~. Hw 

Mlrettebab 42 111bay Ye tarafı ceaaete dladlrcll •• 
603 erden mllrekkep olan daa ıonr• mauffer .,._. 
Sidney bafıf kru•adhl 1934 ile paytahta dladL 
aeaeı•ade yapdmııta •a 6800 O a1ralarda Karam'•• 
tonlilkta. tac si1m• merubal ._,. • 

Eıaı ıilllaları ıaalardı: Hyorda. 
8 hae 15 ıaatimetrollk 8 Kanaltay la.U fMH,.8' 
taae 10,2 ıaatimetrelik top ldL dlayaan llar •lf--•J 
•• ıiae 8 ta•• torpil k•••· A•rapadaa, Atyadu Ye Mi 
aı. de•lettea, halifede•, ,.,.. 

Ayrica keıif •e top~u ıl· dao, lamadaa heyıtler,Mltl• 
1etleme1i f çia iki tayyareıl fethedilen ilkelerde• --
baluauyorda. Slrati ele 32 •aliler, ltlylk ko1119tular, 
mildi. b&tD11 lire •• haalar ....... 
Atanan haberlerdtn anlaııl· pytabt mahıer ,.rlae ... 
dıfıaa 16re Sid••J Almaa mitli. 
keraaa r•mlılal top •hti•• 
t11t111aı remide baaa torpil 
atm kla karııhk Yctmiıtir. 
MihelteSattaa klmHnhı kar· 
talamadıiı aa7Jandiiia• ıa · 
re ba torpil taariubetle kra .. 
waziSıl batırmıı olıeaktır. 

A•aıtralya domiayoaa fi· 
loıaaa m 11 sap olaa Sidaey 
kra•az&rll a1al adı taııyaa 
lkiacl ı•widir Gecıa·b17&k 

barba iıtir•k etmiı ola• bl· 
rinci ıida•r dı lklaciıi ribl 
meılaardur; ılakl Almaa· 
laru Emdea:kraHılılal 
Koko adalara cıYaraada J•· 
kalayarak batırmak riltl bir 
•a•affakiyat kıı•amııtı• 
Ş imdilsi batbıı haber ••· 

rilea ıidaeyde ıtalya barbe 
rircliktea bir mllddet ıoara 
1940 yaııada Akdeafıde 
ltal1aalaraa iki hıf.f lnava· 
sprlaı raılamıt b11elarıa bl· 
rl Bartolomeo Colleioaiyi ba· 
t1rmıı &teki ark•d•ııaı kaçır
mııh. O ıaman sidaeylartop· 
çaıa daha ilk Hlvolarda tam 
lıabetler temia etmek ıura • 
tiyle pık mlkemmel oldak· 
laraaı rihiermiılar dir. 

Sidaey baadaa ıoara Ak
deai.1de Wr çok bareketlere 
iıtlrak etmit baalaraa brp· 
ılado bBylk ~bir ce1aretle 
barbederek keıadiıi rihtır
mlıti. ba h1ralutleri11 biri· 
ndo bir u.ı,.. muhribini 
batumıt ve bııka bir muh
ribi de 1aralamııtı. 

Cilt Ye ZBhre•i Haıtalddan 
Mltelaı11111 

DOKTOR 

Salih Sonad 
........ ,.., So. No. 79 

Sobutau pauta-tı •· 
dOöO zamıı alrllll-

1 a~~.!~.~~~L!'td! 
•• o•alan ·~ıdırlu kaavak 
yerleımlılerdl • 

Her k&ıada bla lllr etflW• 
ce tertip eclllmiıll. 

rier ı•Y haartb, ,..... it. 
ekılk •ardı, • llelil•alJ91~ 
ltl1&k orda, mauffu ., ... 
dlayayı titret•• kalan•••• 
lar kahramam •• deYletla 
lldacl ltaalal ••••••• a... 
aaD ltlJlk kamu•a S.-
tay •• 

Aradaa bir ay ,.,...._ 
ıonra ordaaaa plftarlan .. • 
t1Dd8, bltlD paytallt ..... 
yıai bakan Barald•e, dnlet 
ye orda ricali Ye mı.ftr 
heyetler tamamlJI• k•'ll P•• 
talar. 

Sobutay yine o mat.'91 
hnlyle boyna•• •lenlı 
b11 maazzam tezahlrab 111-
yllk bir aesaket •• T .. 
aıaleti olarak kabal •ttlll.S 
,.. kendlıiala blylk ltlr a. 
ker ve fakat b&Jlk lalı wa
taaperYer Ye mill•tlae .... 
kin b&ylk bir Tlık eYI&• 
oldaiu:an ileri ılrerek ,... 
Kaanıa lalade ıbadaa la
di, Ttırk ldet •.Pile 1J 
defa dislal Y•" ••ralı •• 
ıellm1adı, feYkallcle allat 
tofaaı içlade ura,. •pil· 
rildl. 

Btlt&a ordaya Ye yau11e1 
he1etlere iç ti• 1 .... 

l ıiyafetler çıkildl. Hwk• 
rerli yeri• dıtalch. 

- .... ftf...., 



ÖMÜR 
ERDi 

----
daa k6m8rll 11kıollıı de

• etmektedir. Alınan bil
• tedbirlere r•imen kara 
JI• lımire kö~tlr sıetiri· 

mekteclir. Buaua ıeltebi 
U Yaııta11 llcretleriaia 

ek ohı111 k6m0rlia ma
.ı bir ba71i artarmakta 
mHıdar. Biaaeaaleyb 

kara 1olaadaa klmlr 
bt.memekteclir. 
••i• 10Ji7le yakın ı&a
• bmire liç motör dola· 

klmlr ••tirilecek ve ba11-
belediye memurlarının 
retl eltaada bılka teni 

U.cektlr. 811 mot6rleria 
adl7e kadar bmire i'elme 
)t li .. mken yolda fırtına· 

•tatalarak kilçiUı liman· 
blriae ııtındıiı an-

ecli7e memurları, içia· '° 800 kilo ki mir bulu· 
lupah bir depo teıbit 

lflerdir. Sıluata tekildi· 
bir .. rada kıpdılmaaa 

olmıJ•• bu k6milrle
laalka ıablm11ıaı beledi· 

lamla edecektir. Bunun 
depo aabibi lzmirde ol· 
iı•daa ••lm11iae Jati

edllmektedir. 

ANDI NE 
DiYOR? 

• 
arda Hiacllıtaa 5 (a.a)

~1 mabklmlarıa affa bık
Mtakl kararaamedea l bab

llalaatma Gaadi ıu 
1 ı&ylemiıtir: 

lacl blklmetiaia bu ka· 
claa memaaa olmara 
ıebep 1oktur Konrre 

ıerbeıt brakılacıgı içia 
~ır•ala ae ••kit ve ae
•• toplaaacısıı kararl•ı
ltlllr. 

a, p11if ltaahizliğin ba-
blr aletiaclea bııka bir 

clejilim. Binaenaleyh 
lmetia kararından da 

emem. 
bay (a.a)- Hint kon

relıi Molana Eblllızad, 
laaaedea çılnaca Alman· 

'8 ~arıı bar bedea Ruılan 
... tir.,. 

--o--
_.ıyan tebli2i 
Jloma (a.a) - Marmariste 
't.nk &nlade topçamaı 
Jlk faaı:,ette buluamuı
'• Barcliya ceph11lr.de mli· 
• ıupıımalar olmuı. Al-
111 •• ltal7aa ba•a teıki· 
~ Eliobi ceaabuada laıi
tanareleriae alna yaph
tl slbi Maltayada blcam 
jıdllırdlr. · 

• 

Amerikanın 
beş m'lyonluk 

ordusu 
---o---

Berliu, (a.a.) - O. N. 8. 
AjHıı V •tinıtondaa baber 
ah yor: 

Vetirıgloa T•ymiı Ye Şi
kago T rıbiia r•zeteleri orda 
ve doaanma b. t kumaadaa
hklarıaıa bazırladıiı bir ra· 
pora neıretmitlerdir. 

Bu rapora a6re Amerika 
Almanya ile müttefiklerini 
ezmek için Avrup•ya bir kaı 
milyonluk bir kuY•et 1r6.ı
derecektir. iki Oliyanuata, 
Avrupı, Aftika ve Asy•da 
miıli ııaınlmemit topyeilClııa 

bir barp olacaklar. 
Amerika kora kunetleri 

1943 temmuıuııd• timal Af· 
rİkHıadın Avrupaya l'eçe• 
cektir. · 

Rapor mihveri ve mihver 
İfralindeki yerleri, Vıti Ftaa 
911101, ispanya ve P11rteki&i 
diımaa ııyınaktadır 

Rapor Ru•yaına aa ıı.erlik 
bakımı adan 1942 yıhada ta1· 
fiye oluaacaaanı keıtirmekte 
ve ıu t .. fiyclerde bulunmak-

tadır: Sıbiryadaki Ruı mi 
daf•• aishmiyJe M.J,zya 1•-

rım ad111aıa aıOdafaaaı ku•· 
vetlendirilmeli ve iktıaadl 

barp J•pılmıhdar. J•poa 
adalarına bıva hllcamlan 
J•pılmab ve Çiade taarra•a 
ıeçmelidir. 

AMERIKADA HEYECAN 

Aıkeri projelerin ıfıuı 
V aıinrtoada be7ecaa uyaD
dırm11br. Müme11iller mecli-

ıiade ordu ıenel karmaJ 
baıkaaıaın aorguy11 çekilme· 
ıl iıtenmittir. 

AMERIKAD ı\ NE DENi
LiYOR? 

Vaıinrton, (a.a.) - Ru•· 
Yeltia kitibi ÔrJib, 19~3 ıe · 
nesinde Amerikaoıa Alman-
yaya taarruz içia bet mil· 
yon kitilik bir orduıu hazır 
bulunacıiıaa dair Şii.:aro 
Trib&a raıetesinde J•pılaa 
neıriyat mümuebetiyle r•· 
•etecileria ıorduldarı aaal · 
lere cevabında, bu mesele 
bıkkında Reiıicumbarla be
aiiz a-6rüımediğiai, bu Def 

rjyatı ne teyid ve ne de tek
zıp edecek me•ldde olma
dıiını, ıiS ylemittir. 

---40Do---

Taganrokta 
bir gedik 

-o-

Moıkova .(a.a)-C"pbeden 
ıelea bir telgraf b~beriae 
ache Ruı kıtalan Taıanror 
kapılarındaki Alman mlida· 
faa mevziler iade bir delik 
açmıılardır. / 

Şimdi Ruılar bu munffa
kiyetlerini iıtiımar etmekte
dirler. 

uıyanıro biletlerinizi 

1ıı1ı.tiN' iiiil 

RAOYo--=-rELG AF HABERLEll -- .. 
Vurgnncular \VişiAmerikayı Rusların goo-

ve muhtekir- Protestoediyor derdiği Petrol 
1 b • 

lerle mücade· Viıi.<:·>=~~;-a. Aj•a.. ve enzın 
le kanunu bildıriyoı: Fransız bıbirler --~--

daiteti umumi kitibi ıa•e· latanhul -Ruı cloaa•_.-
_ .. __ tecileıe beyaııahııda Ame· ıanım hima1eai altında !Sotd 

4nkara - Milli lıcoranma rik• birletik devlttleriDiD içi açıklarına kadar ıel•• 
kanununun tadıli etrafındak i FranHyı ve Fıaoıaz mtiıtem· üç btiy6k aanııç ıemiıi 1~ 
haliyd devam d.arktedir. ltke imp.ratorluiunu ilri· deki 26 milyoD kilo pe I 
Gerek hü"6 net ye rerek ı~adiren mes•lelere kanı· benzin mazot aaraıç ıe111ilel 
Mecliı, vururocu ıuilıtimalci mak tt tebbüıll c. 6 proteate tarafından limaDımıaa k•"" 

aetiralmit buolaraa laar•,. ve ibtikiı cıların ibtiıaa mab· etmittir. Beyanatında bilbaa· • wW 
kemesi ıehllode ~usnıl ıu- ıa deniliyor ki: nakli •• boıatılmall iti 
rette tctkil olunacak mab\te · Birletik Ame•ika Hariciye ril0i.~~:· tarafta., petrol 0flll 
kemelere verilmesini p ı e ııp Nazırı Mıater Hu( Fıaaaanıa S.• 

umum müdürü B l aıbı 
itibariyle kabul eylem•t bu- Fıaaıız Hıodiçidıiade olaa buı cu Mııua 1 tmit bal••· 
lunmaktıdular ve tetkikat blieolerden tam malQınat cat 

· maktadır. Orada m•• 
ba cıbctten de deYam eyle- almadı ııoi ıöylemiıtir. Fran- t kir 

bazı p etrol beaıia • o 
mektedir. ıız büaüm~ti keııdi idare · L i a-

ranın mübuyuı ye t••r ID 
Aac.ak bu mahkemeler İt· 

tiklal mahkemeai ,eklinde 
oJmıyacak, adliye vekaleti 
tarafında11 mi 11 korunma 
kanununun ihtiva ı ttıii bil 
kimlere h-vfik•n takıbatta 

bulu m. k üz ete tt tkil t:di
leccktıt. ----
Fransız üsleri 

.. Radyo. r•zetui, Pcten • 
Göıioı miilakahndaa babae• 
derken biliaaten diyor ki: 

Anıatilaa Almanya timall 
Afrikaya Fr•DH •• lu11uı 
JOliyle ikmal ltaYntleri &Öo~ 
dermek iıtemektedır. Böyle 
bir maddenin Vıti billı. Ome
tiı:;ce k• bul edild•i• lalaak· 
kuıı rde: ı ı: .~J .. İi• ıelecek 

yeri"' Fı anaada Tuloo •• 
Tcauıta B ı ıcrte deniz Ye 1 

lıava lbleridir. Her iki iste 
biytllı ve küçiilı kuru bavuz-

lar kazaklar, ber ttlrlii barp 
ıtfıneıi tamiratı yıpm•i• 

1etecek dc:recede atalyder 

ye kuvvetli m&daf••, ıoo 
aiıtem bıadume ve indirme 
ttıkilati vardır . _.._._o---

ıiade c,lan yerinde olup bi
tenlerden biç olruaıaa Ame· 
rika H•ricaye N.zııı k dar 
haberlidir. 

Dıj'er hnftan V•tinıtoa 
biH 6.ndi 6 .ıüı ç verme ve 
karalama kaôuouııun Deıol · 
citcre t .- tmil edıldııioi ilin 
dm ittir. 

Amcri~a m1ıbfılleri aıiler 
elıude bu uoan Fıauıız Af 
raziaioio AmerHran midaf•• 
bölgeaioe d1ıbil olıtutuou 
ıöyı üyor. 

8u gibi tuab&rlerdea ıoD• 
ra ayoı Ameıİllao mabfalle 
rioce f raııııı müstemleke 
impantı>r hıiu rı un hmamiye• 
tioi müdaf•a ettikleri iddi· 
asının ılerlye ı6 ı01meıi t•t•· 
tılecak bir ıeydir. Fıanaı• 
bü~ tmt:tiuın ııyaıt tıoi te1-
bt eder ilen b re ket ıer bea
tiıinc malık olmadıiıadaa 

tikiyat olunuyor •e ayai za
manda Fıa111ız itlerine ka· 
rıımak hakkını istiyor. 

Böyle bir zamaa:ada n.iıi 

cilmbur Ruı\ ehia Derolci· 
lere müı heret kararı111 Hr• 

mı s i teeuure ııyandır. Sa
libiyc:tli mılıaoılar bu gibi 
usulleri büyük devletlerin 

sevki ıtlniylo 111etrut ulacak· 
br. B. T•lba Sabanc••-: 
Mııırd•n Y .f.ya da ıicler• 
yine p t! trol itleri taaori••• 
ç•lıımuı mubtemeldtr. it• 

Memlekehmiıde petrol 
halat ve tevzıatıuıa bDli ... 
içi o p ı: trol ofııio Ye ltDtl• 

i ti· p etrol kua p.ayaları11ı• 1 il 
ıakile bır 11.oaaorhyoa tcl1 

edilmı ıtir. 
---40ııt---

Senede SO biıl 
tayyare 

V •t ı nrto .. , (a.a) T•J,.. 
re be.ret odaaaaıa reiıi J ,fi' 
ett Amerıkan tay1ar• er 
diıhiıiaıa ıelecek 111 ... 
&oce aentode elli bi• t•J,.. 
re y•pabılecek bir bal• ı•· 
lcceğıni a&ylemittir. 

Yeni Iran 
Kabinesi 

Tahran (•,•) - Ye•I kr 
biae yiae Ali F11ra1rl H•••• 
reiıl iinde kurulmutt11r. lllİ 
D tkalat Yekiletine ı•••':ı 
Cıbaobaoi ıe çirılmif, el 

. ·-k a b i o e azuı araaanda bl ı• 
ca deiiıitdik olmamııtar. 

umumi manfeatleri içia za- M•ıı 
Japon kıtaları _,._rı_ı -gö-rm-ek-te-d-ir.___ 1 et 

Hindiçinide i 337 LILt:R f Meclisinde 
1 Ankara (a.a)-Blylk Mil• 

Vaıi11a-ton ( a,a) - J .oa i Sevkedilmek f let Mecliıi buılokl topl••" 
biikOmeti Fransız bil~ Cime· ı •• v ı h11nda denİ•ıltı ııaıfa ••r 
tiyle ualarıııda mevcut an- ı uzere çagrı- ı ıuplarına •erilecek ....... 
1 ' tını.ı 1 i 'b' c ı we h•minat hakkiadald ka• 
lfma u& m eı mUCI ID e ı lıyorlar: ı, DUDUD blll madclelerial ·--

Ye Çiahı bu Fransız mDıtem- i•ıtirea lranaa Jlyilaa11 .. • 
lekeıi için bir ttbdid teıkil ı lzmir adıerlilı ıa6eai biuncl mll•akeruiai ,.,. 
etınui dolay11iyledir ki J•poa ı hoılranlılrndan: S mıthr. • 
lntalarının Hindiçinide bulun-

1 ı 337 doiumlu ılltarl, mu-: Mecliı puartui 11 0 1 top· 
drklarını Ruuelte bildir- ı bıbere, jandarma, iatibkim,ı lanm•k Oıere daiılmııtır. ~ 
mittir. ı orman. ö lçme, deniı, ha••.l -------------~~ 

----- _ I ı harp u oayii, 11akliyf', tank: A • .. 
Talebe b

. ı· v. : erlerınio 9 12 941aah 10o6ı ltın pıyasa 
ır 1 gı ı sevkedılmrk . üze~e ıaat ı BurBa altın p~1a111ı ılr 

lıtanbul - O .,iveıııte ta· ı dokuzda bmar yerh Hker•ı ledir: 
lebe birlii•ain ~ aıulmaıına ı Mı ıub .. ainde b11u bulun•: Reıat - 2700 
filen baıtaaıııç olan bir tep· ı malan liıımdır. S Hamit - 2600 
l•Dta yapılmıf, Maarif ••"ili ı Gelmiyenler hakkında ı Azi• - 2SSO 
nia ı6aderdiii m•••i top· ı kaDaoun ce•a lı&kDmleri l -·"-•.ı.1ı.•.'•.-_2_s_oo ___ _.~,.,,. 
laatada okanmaıtar. , ı tatbik olu11ecaf&tır. ı _________ _.-,--

( Saadıt ) Klt••lnden alımız.. Çorakkapı Pollt llerke•I 1 •97 
lllUfUI lıle, 164 Haıaa 1 alıaala UalDER T elefoaı • ff 


