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Valimizin bey nnam ·si 
latlkllllmiz havacıııaımıza bağlıdır 

~l)a, r· 
'li tta Lıcar t or.laa_ında büyük bir toplantı yapıldı . 
"V • 11 yanC1•meyı nefretti: ı 

~-,:~dHta Milli h•T•c~ıj'ımııuı takviyesine mü 1Jha1Jr 
' \, bQ av~ kurUmllUUD felİr kaynaklarındaki Verimini 
"'-• ~.il~ o çfide artırmak mak .. diyle muhtelif mü
"- itt'i ırhk ve trşekküllerin bey'et ve mürneuilleri · 
'd'•ıaJ•kiyle 15-10,941 {artamba K'ü< n (dün ı Tiuret 1 
~~r l Y•pılaa ucnumi toplantıda kuruma f cvk•lid ! 
~ 'llat t . • d d' . e 1 '116~ emıoı, azı • e ıaıo artırılmaıı ve bu işi 
'~rıtll edea dij'er baıuı.t üıeriode eualı karar~re j '' t~'· ,~lr defaya mabıuı teberruat kaydı içia bi t~ 
-.,,, ft.:kUlhri temıilen gruplarda fail vazife r 

1ı 
.,. tdır a ,, . 
~~it ftnçliiioi göklere bikim, kudretli bir aı ·ı 
~ i..:~•tittirmek aamini taı ıyan H•v• kurumuna esı 
,M.I 1'1111 vq d -d J • b Y•r· ·ui lı ı r o eY erıne zaten araretle ko~ao b . 
~lr,~.•irlilere miiracaat edecek olan bu fa · ı g ru 1mı-

lr olmalarını HYt•larla rica ederim p •ra 
T. H. K. lzmir şubeıi f•bri b;şkanı V •lı 

FUAD TUKSAL 

~ 
\ laıa ıurumunu 
ıruma klçln 
~--~-ııı.ı arleden ıonra vali-

t 8. Faat Tulu•ha 
't, it alta ada tebrlmiı 

\ ~ .. aayi odaaı Hlo· 

\.~'t·t"•• vah nl toplaa• 
\.'\'• milli ve meaat 

\ 111ıirlilerin, Tlrktn 
luymetli ve aıiı 

'~)'-ıdaou, bayı•i•nı 
\ ~ tçiQ luualan Tirk 
,,''tırııana ve,dikleri 
t,~laemmiyeti bir kat 

-d,t tiz ettirmiı ve 
~-llıııtar. V alimiıin 

''''ı. '•i ile de bu huıuı
,,,, ttk İfler, yapılacak 

Q~;· aaıe alınacak fe· 
~tt ''hakkında çok ay
''t Ilı IQm t veritdıj'iae 
~'d 'tıi k. hıamanhklar· 

'lıi 
1' ~, Cuaret ve iler-
4,_ belbuaa hamiyet ., . 
- ~i . •oıtıhınında h~r 
1. tıtı ., 
~"t tı ıkJer elde eden 
'tt ~1'•1a lzmirJilerin 
•tc,,:1• _de kendilerini 
, % trı tilpheıizdir. 
• , l ,, • • 

~-'- Q'tij._ fl~ı btUüa Türk· "''I dunya anlamış 
~lat 'htıiıtir ki havacı
t,~:•tlendirmiyen mil· 
hi11ıbı •çık, heran bo· 

'· ti:;··~·.· dondurucu 
, tı~1 tbc:ı rüzgirlara 
•t~d cı Yllduimlara ma
~,._~ Y•ıamaj'a mah· 

~-., .. ~'• be1ııerler. Ne 
· I~ taı·'" bir ev •e ne 

•lletın bir vatan 
ı ol,b·ı· ) ~~tlı ı ırler. belki 
'ta ~, 111 bir evde ia1an-
~ •ta -~ r1 f • Y•rı olü y•ıa· 

1-'tı, ili icat havaları çe · 

-·· t ' · ~ lla b •oıa• ılmamıı 
tı,, 11bdan ıonra ya· 
l~t-~ ili deı almalanaa 
"t~- 1 illa ~ 'Qla ID19tır. 

L ''~t~ft11ıa apartmaa
~,t 1 'ti • 

llı1 •rı •• radyo-

ltalyan iddiala. 
rı yalanm1ş 

--o---
Londra, (a a) _ Savoya 

tipinde üç JtaJy~:ı hyyar•ui 
lıkenderiye civanoda olduk
ça tehlikeli bir harekete 
geçmiılerdir. 

Bu üç tayyare deniz kuv 
vttlerimize alçaktan hücum 
ederek totpiHer atmışlarsa 
da biç bir torpil itabet et
tirememitlerdir. 

Bir tayyare•İn dütürül~p 
düşürülmediii anlaıılamamıı· 
tar. ltalyanlar bir tebliğlerin
de l zu hlı 1 kruvaıör ba-

11ra uğrattıkları htkkındaki 
iddialar tamamen yalandır. 

.__.-....o---

lngilizler mey
dan okuyor 

----.o..._ _ _ _ 

Londra - (a.a) _ Eğer 
Londralıların endişesi Rus 
harbıoıa fenalışhğından ileri 

geldiğine zabip oluauyorn 
bu eodiş bund n değildiı • 

Çüakü lugiltcrenin Alman
yadan korkusu yoktur. Biz 
bunu evvelcede tecrübe et

tik. Eğer Rusya düterse 

vaziyet altı ay evvelki gibi 
olacaktır. O zaman Alman· 

lar ne yapabildiıe rgcne OD · 

dan fazlasını yıpamıyacaktır. 

len zeagiaLr, düıüaünüz ki 
göklerinde muhafaa melek
leri 1ayılan tayyereleri çok, 
pek çok olmayan memleket
lere bazan öyle yıldırunlar 
düşer ki onların tahribatı al
tında ne kiıaıı eler ve ne de 
bo muhteıem sarayluın aa
htplerf ayak üstünde kalabi
lit r. 

Bunu d6tüallnüz ve ona 
rlre hareket edıniı. 

M iVAZiYET 
Ve - G n u l Ali lbaan Sabis 

-T;;vi ri Efka;- refikimize yaz· 

Sulh ş yiala 
ısr rl 

dolaşıyor 

) dığı • kcıi vaziyet ıeriıindc 
yecj_ dünya harbinin iki bış 
p ehlivan l agiltere ile Alman-
-- t 

---Londra (•.•) - 1 pınyada 
15 güadea beri dolaşmakta 
olan ıulb ıayiaları ısraıla 
tekrar edilmektedir. Madri :i 
mıhftllerinia lagiliz generali 
lronıideiia MAdıide K'eleceği 

güa h•• edilmesi ıulh müza· 
zalu~relerinio takip etmeıi 

ıhtimalleri eoğarmaktadır. 

--o--
Moskova mü· 

dafaa hattı 
yarıldı 
-----

Moıkova (~ .•) - Sovyl t 
resmi tebliği: 14/15 ilkteıria 
gecesi So11yet vaziyeti fena
laşmıştır. Düşman müdafaa 
hattımızı yarmışttr. Biz d~ 
m evzilerimiıi terke mecbur 
olduk. 

Ruşyada Herkes vatanıa 
miidıf aft k•yiusuodadır ... 
Ş cbirlerde, köylerde, her 
yerde her kes aıkeri talim
lerle m~ıguıdür. Don hav· 
ZHındaki işçiler hep talım 
etmektedir. 

.-...---o--

ya ~nda hallolunacağını, ' 
~ diğer sahnelerdeki •lıtörle -• 
ria ikinci ve üçüncü dere
cede ebemmiyt-ti haiz bulun v 

duklarnn tebarüz ettirdikten 
aonra diyor ki: ·Alman Sov· 

yet hnbinin göH çarpmau 
Sovyet Ruıyada Almanyanın 
bırpal nması, belki de t•kat· 
tab düşürülecek bir kudret 
t hmin ve ümid edilmesin-
den ileri gelmesidir. 

Son Dakika 

imanlar 
Moskova 
Karşısında 
Loudra {a.a) - Moıkova 

yollarında harp her tarafta 
çetin olarak devam ediyor. 
Alman taarruza doğuya doğ• 
ru ilerliyor. Almanlar ~oı
kova müdafiJerini cenabla
nad n da çeabere almıia 
çalışıyorlar. Sovyetler parlak 
bir azimle çarpıfıyorlar. Uk
ranyada kış erken baıladı. 
Bu yüzden harekat gecik· 
mektedir. Moıkova takviyesi 
için Almaniara yeni kiivvet
ler relmektedir . 

Rusya ya y:-r· J_lman~rMoskova ga. 
L~!~ .• , ı!~~!:: bo· Kınında, Ruslar uoıu 

va kunetleıinia ıon günler- kapamak azminde 
batı crph sinde yaptıkları 
büyük hücumlar ve akınlar 
münaaebetile Almanlar tay
yarelerinia :iyadeıini Sovyet 
cephesinden bıtıya gönder
mişlerdir ki bu da lngiltere
Rusyaya yaptıgı yardımın bir 
oümunesidir. · 

--
Odesa 
Bombardımanı 

Berlio (a.a) - Odesa fthri 
ve limanı 14 ilkteırinde Ru· 
menler tarafıodan tiddetle 
bombardıman edilmiotir. Şe
hirde ve limanda büyük hı · 
lar v rdır. ................. ~-...... 

ı R ı : am z n ı 

i Bayra ı i 
: . Mübarek bnyramıD ipti- ı 
t dası önümüzdek çarşamba ı 
ı gününe Hsthyıcağını Ne- ı 
ı cip milletime bildiririm. ı 
ı Bayram namazı : 
: Saat 7 de ı 
ı lzmir müftüstı ı 
: R. ÇELEBIOCLU ı 

Me>ıkova(a.a)·Ceplaeden ge· 
len telgraf haberlerine göre 
Almanlar Moıkovaya yakJar 
mektad11Jar. Ruılar da kul
lınılmaya cık olan tanklar 
ve sair harp malzeme ile Al· 
m nların yollarını doldur
maktadı. lar. 

Lolinin cİ'1Annae, Moskova 
bdısınd düşmanın 96 tankı 
95 kamyo u t hrip edilmiş 
ve düımana 15 bin ölü ver
di rilm iştir. 

Almanlar tardedildikten 
so ra yeai kuvve tler alarak 
ikiaci bir taarruzda buloı:.· 
ve (N) rümuzlu şebr girmit· 
lerdir. 

Soğul< v kar siperleri 
donduımuş, A lman bare ki
tıaı kolayl şbrmı~tır. 

Mühim 
haber 

bir 

Sııyın general gene •J•I 
razdenin 15· 10 9•1 tarilall 

"'nüshasında ayni bıthk alba
d ki makaıeaiade: lnıllla 
bışvekilinia ıon nutkuachl. 
Avropıaın kara kıtaaıaa la
gHiz ordularnnn çıkarılam1-
ya c ğı ima ve lngiliı ord• 
sunun Alman ve Sovyet or
duları yanında k&çlk HJI• 

lab ıleceğini ve Alman orda
ıuoun müdhit bir kudret 
k ynağı olduğunu tasrih et• 
tiğini, Avrupıya lnriliı aa
keri ihracını muvaffakıyetlf.. 
bir plin telikki etmedftl 
-DftJamı 4 üncü •allil--

jMoskova kara 
. günler yaşıyor 
l Londra (S. 8.15) - Moı· 

kovanın sabahki tebliil: 
Moakovanıa garbıada ti•· 

detli muharebeler d••
ediyer. T•hrfp emmare19'1 
görülüyor. Almaa hareketi 
Moıkovaya doira iakstaf 
ediyer. 
Düşman tanklarla ll01kO• 

va' çenberioi delmiılerd.lr. S. 
münasebetle k.ıııl orda p• 
zete1i "Moıkova kara ıı .. 
ler,. yaııyor,. lıuıhit alhada 
yazdığı bir makalede: Eli il· 
lib tutamıyanlarıD ıehlrtla• 
çıkarıldığını yazıyor. Moıko· 
vanıa 100 kilometre rarl»i•
deki Smole•ıkiyi ı•çea Al· 
maa tankları So•yetleria ta· 
arruzu ile daiilmıılardır. 

Sovyet takviye kaYYetl•I 
gönderiliyor. Almaal•r çok 
telefat veriyor. 

iki tarafın 
gaipleri 

Londra (a.a) - Yoae,tet• 
pret Ruı cepheaine dair ı• 
malümatl veriyor: 

Almanlar Kalinia barıa
ıinde ve Möıkova demi1ol• 
üzerinde ilerliyorlar. Moıko• 
yanın münakale hatlarıaı k_. 
mek için uiraııyorlar. &ara
larda pek çetin ve kaab ••· 
harebeler olnyor. 

Aıkeri müh ha111ılar Ru 
zayiatını 3, Almaa zayiab•ı 
da 2 milyon olarak tabmla 
ediyorlar. 

' da )'ID relıa SIRRI SANLI ........................... 

Vaşiogton, (11.a) - Amt.
rikan i'enel kurmay reİ•İ bir 
toplantıda demiotir ki "Bu 
harp bitmıden evvel bir 
Am"rikan ihraç. kuvveti Av
rupa kıtaaında harekete reç· 
mit bulunıcaktar.,. 



annesi 

r,.61 Kızıw ağlama. Ge-
lik..tlbiıeui sıöz '1aılarnıla 
• ·MRhD, bunu terzi gem ç 

ca-wlJijyordu! N-.i_, muntazam •lc11-
rn1..1tıi• ıela döndiıByor 
•ditl ek adım adım geri
orthf umelek kızı ıeyr-

~iyoı! d . 
S~iblt ıaaaesı 2 ıün ev-
/ llH. lere gelmiı holu
p:o .. ı Bir hafta ıonraki 
~mın devamı olan 
J:e ıeaç kız gelin olacak. 
ı._!}rda Nevine bir n 
ıelıa1iip olabilmenin tatlı 
ıılJOl ıar1ıldıtı belli. 
!•'!.~ aaneıi ile birlikte 
} .. ray~i eyJeriade ota
fO'•ı.q.olitor olan babası J••• ~·)'•ya relmedea 

•ti .._..ı eıki metresi 
>• .. Macar kııı ile bir-
1-• IAP111paya kaçıyor. ·Za-Q 
Jh kadın ıztırabını anut:"' 
/••·4Wrmk oğJa Semihide:-. 
, Willıeıiae veriyor. lıte 
,... ni karııunda dok· 

1 o:~1r&rtlyor. ae ,3 babHından biç 
411 fHJ:t;>r • anneai ıorduiu 
~·loli pğa: 
r-- .Q WB. Y avram diyor 
llinil)jl ıöylemiyor. 
•u·ô..m Semih Nevini 
tarmıı . fr6rllyor hemde 
J'e8'Jb Kendiıine kartı 
.ki ~-.. ı kalmamıı ribi 
J'ID&yor. Bir miiddt:t böyle 
lflner# paç kııın göz
iae b\\ıyor. 
~onra : o gözlerde koıu· 
• ~/.yalleri okumağa çalı. 
er ••ıo 

)N ~m. ,i otur dutu bahçe 
•daJıeaiıaden ayağa kaJ
• or •• ıo ·1: 

ı-~fıfl!ersiniı diyor. Ar
.__ k lUDCIDID dolaıtı

b.if .. diyorum. 
~-- yavaı yavaı eve 
iru ilerliyor. Akşamın ae
f Migırınıa uçardniu 
~r~ çlarıaı toplayarak 
~11dll~;IHyor. Ar kaıından 
len_ niıanh11nıa bıyalini 
11adaa ıörüyor. 
t- Ne oldu Nevin 11aa 

s=- Şehir Hab e 1 eri 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiZiii::i:::iiiiiiiiiiiiiiiiiiii7.ı .. İİİİİı & ., 

börekçi- Çuval-tacirinin 
lere un var -Bnı kimselu börekçilik 

veya gevre&i çilik y• pı cakla
rından bahiıle lteiediyeye 
milracaat ederek ua iatemiı· 
lerdir. 

Ahnaa karara göre öte
ötedenberi börekçilik yapanr 
'imdide yapabilecek ve ken~ 
dilerice liıım olan una ala-
Bileceklerdir. Fakat yeai bö
rekçi dükkanı veya gevrekçi 
farını açllmaga mii11ade edil· 
miyecektir. 

--.. -
Ekmek on para 

daha çıktı 
Un tevziatına dir yeni bir 

uıul dilşlalliyo :. tsa da bu 
(in tetkik~ olunacaktır. 

--o-----
Türistill: 
Yollar 
Paralı Is CSprl-Bornova ara· 

11ndali tariatik yolun inıa. 
atı bitmek liıeredir. M&te. 

· abbit tarafından din vili
yete mlbacaat edilmiı, yo
lun kabul keıfiain yapıl
ması iatenmiıtir. 

Vali Fuad Tuk1al dün 
1abah erllendea muhtelif 
yerlerdeki tariıtik yoJlar 
ioşaabaı teftiı :etmiıtir. 

feryadı işitiliyor. Semih rayri 
ihtiyari iirperiyor, aradan iki 
dakika kadar bir zaman re
çiyor •• iki•cl •cı fery•t 
iıitiliyor: 

- Anae, •aae çabuk re· 
lin sonra ilive ediyor. He
piniz gelin. 

Bahçedekiler birbirlerine 
bakacak valdt bulamıyorlar. 
Hepıi birden kalkıyorlar. 

Hulya korkunç bitşey ·g6r
miiş gibi avaz av11& ağlıyor. 
Küçük kız onları Nevinin 
odHına doğru götürüyor ve 
ufak parmağı ile ablaıını 
iıaret ediyor. B. Bedia kea
diıiai kaybedercesine hay
kırıyor: Evladım san• ne 
oldu? Sıemib titreyen diıle
rini tut1rak oturuyor kızın 
yatağına. 

(ArKası var) 

iddiası 
Halimaj'a çuıı11nda 16 sa · 

yıh m•ğaıada çuval taciri 
DaYlt oğlu Rafael Ardıti, 

z .. bıtaya mtirac .. t edeıt-k 

bir hamam• rittiğiai, yıka 
nacaiı a11ada lıerinde ·bir 
zarf içindeki 340 lirayı ka
sada bulana• Abba1 o;ıa 
Beblfıl Volraya emaud et
tiğini, içinden 90 liranın 
çahadıjıaı tikiyet eylemit· 
tir. 

Ardij'i, hamamdan ayrılır· 
ken zarftaki parayı sayma
dığını, d&kkiaıaa relince 
para liıım olduğu sırada 
açıp Hydığını ve 90 liraaına 
ekaik oldop iliYe etmiıtir. 

Bt bl6l Volga, kendiıiai .. 
para11 olmad•jını ye iddia 
edilCliii gibi para da çal· 
madıiıaı ılylemiıtir. E•i•de 
•Htbrma yapılınca 7S lira 
balanmuıtur. 

Tahkikata de•aaı ol•na· 
yor. ------
Tütün . piyasası 

Ye•i tlitln mabıoha çok 
nefiı ııoldut11adan iyi fıatle 
sablac•iı amuiayor. A,ai 
zamanda ita yıl bu rekolte 
geçen aenenia"inden yl•de 
30 radde.ide aokHadır ki, 
bu da lnymeti arttırmakta · 

dır. 

Titllncllleria hazılanmaaı 

bekleniyor ki bu baıarhfı• 
da gelecek ayıa onua• lla· 
dar tamamlanac•i••• m~bni 
piyasa ildnciteıri•in onunda 
açdacallbr. 

Bayram 
Maaşları 

--imi-
Ankara- $eker ve Cum

huriyet bayramlarıaıD bir 
araya relmui dolayııile me
mur maaılarınıa bayramdan 
evvel itaıına Maliye vekile
tince karar verildiğini bazı 
bazı gaıeteler yaamııtır . 

Halbuki bu me'YZUUD he
nüz Mt11iye V ekiletince t . t 
kik cdılınedıği fa"•t bugün 
fer de tetkik edılerek bir ka· 
rara b•ğlaoace ğı anlatılmak-
tadır. 

--o--
~a~iın? 
r- Hı11r Semih mühim Or. Fahri 
jfey :değil miisaade eder- Işık 

Ücretli memurların 
maaıları 

,_nkara - Ôğrenildiğiutı 
z6re devlete bağlı müeaseae 
lerde iicrstıi memurların ma· 
aıları ayın 21 ine doira ve· 
ril~ celctir. 

birız 7atayım. Beni kim
rahat11z etmesin. 

peaç •dım ayakluının 
~na basarak bahçeye çıkı· 
r. Orada otaraDlaran Yıl· 
a li or yine sandalye-

." erceıine oturuyor. 
111 j,akışlarındını aa· 
.,~r. ili aaD~DİD konuı-
1 aho 
•r~D~uymoyor. Hcrke-
suı iı bir drakikada ... 

• r \;aylraıaa acı • 

llıalr Memleket llaataneal 
Rontken mütebaHıaı 

Rontlıen Ye Elehra.. teda•l•I 
t'e~ıhı. 'lrlad BınlH Solır~• 

.. ~J " 

! Y A R l N YF Nİ SİNEMA : 
• ELHAMRA Mevsimin 2 ioci ı 
: Türkçe Hıuikaıı ı 
: S 1 N E M A S 1 Filmini götterecetir. : 

i GuLMEYEN KADIN RL~:b~;~st : 
:oynıyan:Greta Garbo Ayrıca : Matbuat U.M Memleket jurnalı l 
t HER GÜN iLK MATiNEDE U€UZ Fi T ı 
ıseanalar:l-3· 5 7-9da Cumarteai - Pazar aaat 11 ele t.aılar ı 
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J 

KAD~STRO 
MüdOrlüğOnO zııarıt 

-----
Etıafımda, itlerinin çabak 

Ye aabb .. tJi yı. pıfdıj'ı memaa· 
Dl)' t:lle ~Öyliyen kimseler ri· 
rüyo1um. Bu aealerle d•laa 
y<l kıodan aJiludar oluyorum. 
Ve ıuo ları öir.: oiyorum: lı· 
mir kadaatro muditrllilae 
T ekird•ğ kadutrn midir· 
lüilodea relen muhterem 
Muhtar Ooıler Yııifealnl• 
eridir ve beaimaediji ba 
öde•ini b&ytlk bir titizlikle 
baıarıyor. 

Ma1a11na ıelen İf 1ahip· 
leriae büy&k bir aezaket •• 
ıabalet f61teren ba mahte• 
rem zat harici tetkikleri•d• 
tle eııiz bir dikkat röıteri
yoi. 

lıte BafçoYada yapılan ka
datro tahdidi bana rlıel bir 
mi1aldir. 

- Allah ba midir••• 
ram olıaa iki 11aedir. lafa• 

ramadıtam itimi bir rt••e 
me1daaa plrarttı. 

••••• ma blıut ıılait 
olc:ham. Kendiılai siy11etim· 

de maıaaıa ui •• ıolaacla
istif edilmit talarlr Yarakala

aı, krokileri •• raporları 

dikkatle t•tkik ediyorda •• 

Yine 6iı endim ki malaterem 
midir ba dairenin.fen lmlr· 
llii ifa etmektedir. 

Y aoıada• ayrılırlıı:e• o yi
ne b•p•ı kiiıt J•iı•lanaıa 
lzerioe tidi. 

Ba ••zifcHver •e tam 
me•laaıi.a liyık ıata tebrik 
eder, muvaffakıyetfer temea 
ni ederim. 

A. Y. 

DUnyade Neler Oluror? 

Tahta auakta ıatladığı 
paralarını çalııııar 

--o--
Kanadada Montreal ıeluin

de Steu Kilaen 'in geç•n umu-
mi harpte aldığı yara aeti

ce1iade, sai ayağı lresilmit 
ve yerine tahta bir ayak kon· 
muıtur. Kilıcn 'in baıılralara 

ka iy c-u itımadı olmaclıiı ci 
betle, biriktırdiği paralara 

takma •y•ktı. içeriden oydu· 
ğu mabfezıı içiod c 1aklamak-
ta Ye bu surdls p1ralarını 

çyldırmıyac ğıodaa emia bu-
luııuyordu. Bi ı gün Kilaen kar 
da u1 uy .. kalmı f, ba a.ırrıaı 

bilen açık göz bir bı • ııı tala 
t• ayağı, kayıt b•jlerıaı ke 
ter k içindeki pHalar ile be· 
raber ahp 2ötürmilftlir. 

Kilıen uyaudıiı zaman tali · 
ta • ye ğıaın yerinde yeller 
eatiiini gö ı&nce aabıtaya 
b ıvurmuı ise de m'çhul hır· 
1111 yakalaım• ia mavaffalc 
olm•mııhr. Takma ayak ile 
beraber çalınan pata 560 
laıilbr lira11 iıaif . 

16 thMIT ... 

Karagözio• 
bir dileği -Ka:.raı - Bari• """' 

bir ricam YH. 

Seyirci - Kar•ıaı 9' 
dımızıa iıtediii birteJi .,ar 
mak bizi :n lçia laem bit ff' 
zif o ve hem de bir a ... •~ 

Karar6z -Teıekklt 
rim aaizim. Meaarkk ~ 
da bir •rkad•ııa evi-:..
tard• idhn. lımirl• o -JM 
kadar kalaballk •• e~ 
laiç bir yerele 11,.-:JJ 
Fabrikalarda• r•I•• I~ 
ıiaemalara &ılı•• i•" ~ 
ahı ••rlıle airaıa• _ ::_.a. 
Ye Yerici ••Jl'•laaek ...,..
bir• eile•c• olayor. ~ 

Seyirci - Haldkat•• ::-a 
Karar6z- Yalaıı •:~ 

Ye laapt MI• __ ,.,....., 
lijiai arbraa Hllia: ,..t, 
kaiıad• bW pa~ atll ~ 
lana toplaamaaı oradaki ~ 
naıa temt.Utı.I biras :~' 
yor. Halbalri ı .. lrl• ~ · 
illi ı.ta .... , •••• ., ... ~ 
kiylle cliUor• tlesta• .a~ 
tur. Acalla o ••..ad ~ 
kla Ye ew aalaiplerlmi ~ 
dalaa memaua •e mi••~ 
etmek içia, ba -atb ar~-ıJI 
na ~opl•ama yerlai•i ~f 
tirmek mllmkl• dciil -~ 
lamiri ce••ete çe•i,.. ~ 
Belediye reiıiiMI•• ~ 
1aata bir ricacla .,.ı 
olur ma? ~ 

Seyirci - Y apılaJ• .. ~ 
lay bir ıey iee ars9'-_,, 
yeri•• retirlleceii•• 
olabilininiı. J.-! 
Karaılb - O uld• ,,,_ 

belediye reiıinla kolıf ~f,a 
en zor itleri de ba,., '61' 
iftillarla r6rdtlj&ml•' ~ 
bu ricamızıa da kablal l,iJI' 
ceiin~ ıimdidea ıetiJJ' 
riı. ~ 

ismet Paıa ıuııar~ 
Çankaya ~ 
. Bahçesind~ 
~·•wai Fetlai ida' -~ 

Cüob&ı Ali, Ke111 .. ~ 
•• kıymetli laa•caade' ~ 
den 8ayaa Sabab•t, ~ 
de •• Hlıai1edea 11111~ 
1az Ye okaJa&a ... '• ~ 
IMı aeıila •• temis J\IJe ..,r 
çeaiade icrayı ala•• .. 
lamıılardır. ~ W1' 

Kallve, Ç•J o• k ı'" 
rada otaıbeı karafl'I'• 



HAL~IN ıSISı; 

tetkik •I altıddaki Çocuk düşüre- Fiatler 
llıiUetlerin yim derken ediliyor 
~ \'azifesi 

1d.ta, (a.a) - GeneHI lstanbul - Şı:breminiode 
O
••Jdu•• Viliyet fiat mirakabe ko-

misyonu düo vali muavinli
ğiode toplanmıı •e muh.telif 

F'•••ı milletine hita· bir tanıdıtiaa miıafir lige ri-"' 
111'1ajında Almanyanıa den 22 yaıında H•yriye is 
dairi aıkeri muvaffa· miode bir kadı o, ı•yime,, u 

'1ai İaliamar eden diit· çucuiunu dü~ürmek makaa-
hop•ıandanaa kalak dile içtij'i iHiçt.n hbirleae 
-._ .. ia.i, e1aret alba- rek ölmüıtür. 
"-'llıue,in •• her ıey- ---o---

119•1 Fraa11z milletinin Sulh cayı·aıarı 
lll11lca•emeti h11p mu· y 

~l •d• Almahların Ruı· Londra (a.a) - Röyteı in 
ileri hareketlerinden diplomatik muhabiri bildiri· 
~ a.leulr olac•tmı yor: 
"t •e Klemanıonun Alman pıopındası bitaraf 

la•rpteki sözlerini memleketler hüL umtt mer~e· 
•it imanla demok· zinde aldatıcı faaliyetinde 
laferine bel bai- bulunmakta ve gazeteler ıulb 
•• ıayretleria art - ıayialrn ile dolup taşmakta-

• lıtemiıtir. dır. Bu ıulh ııyialan b{'r 
b .....__ müttefiklerin barp g•yreti 
~h )

0 

v üzerinde tesir ya pmağı ve 
~ '•iZ 128 mimkün olduğu takdirde 

,-h.-bbu··s~, müttefikler arasıııda t6phe· 
~ J~r ve aalışmulıklar çıkar· 
k.:--ttıa 282 inci ıokak- mağı iıtibdaf efmektedir. 
lb~ ojta ti•••• Çolak Bu sabah balonlaunın hiç "'•tp•t• cadil .. iade bir eıa1a dayanmadığını ıöy· 

ll111tafa luıı 19 ya- lemek dahi zaittir. JzgiJiz 
\~lıı..... S.ıı1eaia lıcap111 6a8o· h•ttı hareketi Hitlerle veya-
~.... bir çift ''adnı but Nui rejinıi ile h•ç bir 

1 C•lmaia htehblh ıulbu u bahıs m vzuu olmı-
\:'"~"'-d y•c•iıaı bildirmış olan bay \&.' • 16ıiHm81 ve bu ~ö çil tarafından .. rib ıu-ts 11,., edea auıluaua rette t•yİa edilmit bulun· 
~ t.1&ip edilerek yaka- ma k tadar N,.:• tatulan zabıt ••· 

birlikte adliyeye 
~ 'llll•ittir. 

• • ~ cınayetı 
~ o.acık mevı.iiode 
11' lıt. l111iaia çobanı Ki· 

llıeaeledea dolayı 

~ '- 0ihı ~ 6y. ııada Bay 
~ ~~ l&aııaau ile 111-
~la tatlmaıtar. 

Terfi eden 
Orman mOhendlslerl 

Orman •ma .... j uau 3 ün

cun sınıf mübendiıJerinden 

88. Halil Göıcmen, F ••k 
Erk6r, O hın Eray ibi cı 

11nıf orman •mana jmao mü
hendiıliiine terfi ettirilmİf • 
lerdir. 

Buaın ınaıuzoı uarın Almanca, .. 
Mülki ·Zamirler •• 

'-.. Poıse11i•e Proaouns 
ll"-tae11im benimki Ours-biıim, bizimki. 

gıda maddeleri fıati üzerin· 
de konuşmuştur. lzmir ceza
evi imalihna yüzde 15 kir 
haddi tesbit etmittir. 

Zeytin tanesi, çimeuto ve 
makuna fiotlerioin teıbiti 
içıa yapılmakta olan tetkik
ler heaz bitmediiinden gc· 
Jecek celsede karar verilmesi 
muvafık görülmüttür. 

---o----
Su kovasile 
yaralamak 
Kemer belediye tanzifat 

hanında Mustafa oğlu amele 
Haer, iş •eseleslnden Ali 
oğlu Mustafayı ıu kov sile 
batından yaralamıı ve suçlu 
yakalanarak Jnkkında tutu
lan zabıt varakaaiyle birlikte 
adliyeye teslim edilmiıtir. 

FAYDALI BiLGiLER 

ÇATL,\KL~R~ iYi GELEN 
BiR POMAT 

Bu mevsim elde ve yüzde 
basıl olan ç~tlaklara r•yet 

iyı gelen basit ye ucuz bir 

pomat: 
tiir çorba tabağı içine iki 

kaıık uıı koymalı; üzerine 

mayonez ya paa gıbi damıa 

damla glıaerin akıtarak ka· 
~ rıştırmah. Bir komd haline 

gdince kapakh a. üçük bir 

kap içerİ•iae koyarak sakla· 
malı. 

Bu pomat ancak bir b f 
ta dayandığı için tarif ctti

iimiz mi"tardaa fazla yap· 
mamalıdır. Arzu edilirae en 

nıh•yette bir damla esans 
ilive edilebilir. 

---o--·-
TiRNAKL,\R NEDEN 

KlRILlR 

Tırnakların çabuk kırılma· 

Mahrukat 
işleri 
Mıntaka orman midürlü

ğü, f ezla odun •e kömilr İs · 
tihsali için liıam gelen ted 
birleri alouıhr. 

l ilk tcşrirıden itibaren 
mırıtaka orınanlarıodan iz~ 

mir ve pazarlar ihtiyacı için 
9.517.000 kilo kömür 7 mil· 
yon 880 bin kilo odun is· 
tibsali için milsaade veri 1-
miı ve 700 takım keıif ev- ı 
rakı üzerinde lizım gelen 
muamele ikmal edilmiıtlr. 

Köylünün nti ihtiyacı içia 
de 58,985.000 kilo odun ke· 
silmesine müsaade olunmuş· 
tar. 

Dtaizdcn de lzmire kö· 
mür 1ıelmektedir. 

ilk teırinio birinden 14 
üacü giaü akşamına kadar 
motörle 4·5 yüz bin kilo 

kömür g~lmiıtir. Bundan 
sonra da kömür geleçeği 

haber alınauşhr. 

-----
Hakaret 

Keçeciler Harda•atçılar 
çarş11ında Ali njla elbiıec:i 
Halit elbise aıkııı yOzüadea 

Ahmet oğlu elbiseci Muıa 
Kizıma b karet ettiğiadec 

yakalanmıı Te hakkında 

meıbat suç zabıt varakaıile 

birlikte müddei umumiliie 
teılim edilmiştir. 

INGILIZ ŞAMPUANI 

lariliz ı•mpuaaı denilen ter
tip saçları çok iyi temiılcır. 

Bir maden ıuyu tiıe1iai ıı
cak sa doldurm•lı, içeriıiae 
bir çorba kaşıiı rendelenmit 
beyaz aabua atmab. 

Sabunun erimesini ve ıayan 
ıhklanmaııaı beklemeli. 

Sonra bir çorha kaııiı 80 ve
ya 90 derecelik kolonya ili· 
ve ile ıiıeyi çalkalamala •• 
ıampuaa gibi kullaaarak ba· 
ıı yıkamalıdır. 

sı yamaıamaıı, braaklara --o---
ıürülen Yerniklerden ileri YiKAN AN KURDELELFRl 

ı 
ı 

16 tlaci T eırla 1 

•-28- Ya~an:H. O. !---······ .. ........... ~IJi iç kaleden f elair i~inMu 
balanan Cengiz lra•Ht-~1 

leri üzerine ıiddetli af b 
açıldığı için Bahara H~İ 
bütün yandı. Sonra s..b 
merkand üzerine laar•J·b 

/tet edildi. · 
-o-

~an, o~anki (ml:ıekker) Yoara-aiıia, ıiı:inki . 
~•aa, onaaki (m&eaaes) Theirs-Ooların, onlarınkı 
~ ._ •on, oauaki "miicerret" 
~~,. lbitler clmlede evvelce geçmiı iımin yerine relir 
~-ı. 'llbeı, meseli: 

1• NASJL 0T0ı.EMEL1 re ır. masıaı 
Tırnakları çabuk kırılan Yıkanan kurdeleleri J•tken meclisi 

~be.ole iı miae-ba kitap benimdir "benimkidir,. 
' la,tt are yoar1-0 ppkalar sizindir "ıiziakilerdir,. 

kimseler her gece braakla- ütüleairse ütü lekesi olmak balda. 
rın.-laki vernikleri ıilip ç1kar- ıhtimali vardır. Koru iken Ertesi gln ıafalda IMra 
mala ve lanolin ile t•rnak ütülenirse buraıuk kalabilir· çok ıiddetli bir lllcam laat-

~ · 1 O R O S köklerini maHj yapmalıdır- Hi, ütlllemeden yeai gibi 
1 

ladı. Bir miktar aıker ••Ha 
~,:"-.... rlave"-eldlYea Soar "aaar,.-ekıi vlaer.ı·•~ı.•dba•kbı·ka•k,':rmen byaubmalaan- yaB~makdmümkündllr. k 1 tiyata bırakıllm~th· Hel••L-••at_ıoi,&!;1tı 
~ it • u ır ma an ıayu veya o on- lerdo tiddet i aarp o.._ ~ '' .. -kaıket moaey_:pan ıa: çok faydıhdır. ya ıiıeıiai ıayet ııcık ıu ile bir aralık Sobat•J ı•rl iti ~ lı.•roloıeo.-ayol&lrobı llıtiji, kalot . Bir poınuklo rece ıiılilen doldurmab. Yıkanan ve 1•1 kildi, adamlanaı atn 
~, ~1•-ı•mılye, Bird"b&rd.-l&aı, • poır-bır çift lfnolin ıilindikten ıonra tır- olan kurdeleyi ıiıe ilzerino topladı; onları kalnl• ıllrt 
~, ' (bay)-aatın almak, apple "apl.-elma naklora tekrar vernik ıtlrtlie- sormalı. Mücelli ve yeniden yanına dajılb, .. taıı..t:ij 
~~'-11-._,atmak, oraage-~rtakal bilir. farksız olur. ...,rdi: 

) •pay,.- 8demelr, •ermek (para) Pear-armat 
.. 1 k ı T se d Telefont - Hepiniz ~özllntıl • ·~ ...... •dılr, walaut-ceviz, to ret-• ma ayyare ıınemasın a 36 46f 
··~ ..... t•tblar, dear "diar" pıhalı ı - •çacakıınız. Kaleaia 
r~ "f : Bu hafta 2 büyük proğram- 1-Duglas Fairbaak11a Basil t yollarını keıfe çahtaeakma 
ltL •ot., me••a, cheap "cip•" ucuz R hb ·ı ·h a ı fod•karhk • •~t ( .1. ı d one ı e ÇeYirdiii mevsimin c• a 0 1 mu • • Göreccg· iniı en mühim lal«il 

tUret)-balet Only-yalnız ı M•cera • Atk fil.Di lngiliıce sözl6 ı 
tı'-"tıt il le Y •d HALiDE SAIT T& k • · ı seyi derhal bana bildirece 
~ q 13 tl enı e TARAFlNDAN ç~ -i i Batmıyan : ıiniz. :~ arzemil-erden ıs.,. 
' \'iR"IK PAŞA v5E:~K : : 2-Yaldızlarıa tD şıkı ve CD güzeli Barbar Stanvvyck'in ı kurtulmak sevda11aa dlfea· 

" : ı Hollivudun en g6zel kadınla .. • ve Henry Foadaoıo iştiri- ı ler varsa hemen iıaratle 
~. "'-rıı·çen Panamada ı : kiyle çe•irdiii (Fransızca sözlli) :ı bana laaber yerec•k•i•la. 
~' ~ : t(z•• K 1 )Matineler: Ziippe k. 2-5·8.tS ı 

' ,.•1nleket ja111all No. 3 - TÜRKÇE SÔZLO ı ı upr;e iZ &r BatmıyanGiaeı3.30·6.30 9.45: _ ••••111.1 nı -



ı-..... ...-=-=-~ 
ff '&.hitede-
lle-.\IJU!J\ranın logilter~-
tm~ e bulua-

Almanlardan 
kaçan 

tayyareler 
--c---

letti w i e ilterenin Londra (a.a) - 2 motörlü 
&n~a 1 tellk-

~ ~ •• un fi bulun- bir Alman tayyaresi din 
~a•tfl\llec:\'8~ izah et- Sofolk tayyare meydam 8ıe-
tea."'1MM ~~leıiae ıu rinde uçm11ş ve karıı koy-
dapfftr-...a~~or: · ma toplariyle mitralyözlerin 
Al!Wlfıt,~ da bir mtid- ateıiae rağmen yere inmiı-

t ~ DiMfk!dikteD ıonra tir. 
'dll.tMAm§ftp#aa cephesi Her taraftan ıilibh aıker-
'warak diğ~~i anetleriııe ler tayyarenin tb:erine atılu-
ta şark, bpuyadan ge· ken içinden iki kişi acele 
'ek Afıikaya taarruz ede· çıkmıı ve laıilizce olarak: 
•""M ve~iltere adı- "- Ateı etmeyin, biz Ho· 
~nfWdifRllJi teşebbüs landahyızt,, diye bağırmıılar-
~,4&Mi~M yenireyi de dır. 
•• 1.. .. ıa.ıab· _..i.f bt 3unlar loailt~rede yere 
wD'fttl ~ nt' mu erem • 
nL••M .J.... _r. inmeden 3 ıaat evvel Holan-
•allft'lll swuycw; Acaba Al-
Ja•'-lılıp i~lliu nedit? Di· dada bir tayyare meydanın -

.-_ · · *" da Alman mubafııların göıü 
ı· DUııfflfkatttmek müm-
f~ olmadıöı, bunu ancak ör,fiade bir Alman tayyare· 

ııM"llla • sini ele ge çirmiıler ve bava· 
~ ,~danının bil· mıılardır. Diier bir Holan-
1 "Rfflııft9~6riyor. Fakat dali da ele geçirdiii bir de-
eMMli ~ mpta yürü· DİZ tayyareıiyle lagiltereyo 
-·••al•rın da pek relmiştir. 
ade olmiAIİiını sakla- Bu tayyareci bundan ev· 
prl•• illadem Yel hiç bir deniz tayyareıi 
~WlhfeBöyle bir hı· kullanmamıştır. 
'atlitftMititP donanma ile o--

~llİl~~eftai ıöyledikten Amerı·ka 
l~ıQMı..-ıe ve Gelibo-

""!"f.JNtı misal olarak Hariciye 

'

C.llJ.Or. ... .. .. ı., •• • d 
'.,.ı,;-tic1m1 encumenın e 
iV,,e 1merke- Vaıington, (a.a.) - Va-
1.Drı.,., d purları ıiliblandırmak huıu· 

d aazan a •undaki liyiba d6n harici· 
' ..,_•aradyenada dün ye eDcfimeninde mlizakereai 

A•••llaib Ahmet Şi11r- yapılmış ve Jiyiba taavip 
~ .... p .. koYiulaki Sov- olunmuştur. Sanıldığına gö· 
..... ~-..kezinin tim· re Cuma g0n6ne kadar li-
r'l--•J• :1600 kilometre yiba kanana ıekliai alacak-
ti.J .... an vKazan ıeh- tır. 
~ .. lljellilmiı IJ oldağaau Albay Kaokı dilo beya-
' 1-hiumlls~ i natta bulunarak VAadivostok 
l~NıLllı•stan yolu ile Ruıyaya göaderil-
ıu5 Ol melde olan malzemenin göa. ' 

deıilmeaine muohHm•n de 
vam edildiğini bildirmiıtir. 

Fransız-Alman 
MOnasebetlerı 

etrafında 
Balleı ( a.a ) - Y aluada 

Franıız • Alman münaaetle· 
rinde kat'i bir değiıme ola· 
C•ğı haber verilmektedir. 
H•tta BerJindc ki Fnnnz bü 
yük elçiıinin binuı müzake
relerde t- ranuyı temsil ede
cek olan Dö Brion için ha
zırlanmaktadır. 

--.. --
Bulgar kralı 
Klodunsu kabul attı 
Sofya (a.a)- Bulgar kralı 

Boriı Almaa devlet naıın 
bay Klodyasu kabul etmit· 
tir. 

Zelzele 
Muğla - Düa gece aaat 

24 te şehrimizde iki yer aar· 
ııntııı olmuştur. Hasar yok
tur. 

RADYO· 
Almanya aç 

kalamaz 
--o-----

Berlin (a.a) -Alman pro· 
paranda nasırı parti toplan
tısında şunları söylemiıtir: 

"Arbk hiç bir abloka bizi 
aç bırakmaz Her zamandan 
ziyade geniş bam maddeler 
kaynakları ele geçmittir. 
Düımah anlamııhr ki Alman
yaya ne a1kerlik ne de bar· 
ruı nokt.ııadan taarruz edi· 
lemeı. 

----o--
Berlin sefiri
miz Sofyada 

Edirne - Vazifesi batına 
dönmekte olan Berlin b6y6k 
elçimiz Huırev Gerede d&n 
heceyi ıehrimizde reçirmit 
•e buı&n Sofyaya gitmittir. __ .., __ 
Iran Şahı ve 

Başkumandanlık 
Radyo razeteaındt:n: 
T abrandan verilen bir ha

bere göre, Iran ana yHaaıa· 
:a taallit y.-pılmıthr. 

Ana ya .. anın bir maddeıİ· 
ne göre Şah, baıkumandaa 
idi. Tadale ıöre, b11ndaa 
böyle Şah, Hkeı i kuvvetle· 
leıin baıkumıodanı o1mıya
cakbr • _ .. __ 
Hava 
Hücumları 
Londr., (•.•.) - Ey ôl 

ayında tayyare b6cumların· 

dar. lngilterede 217 kiıi 61-
müıtür. Buıılarıo 87 ıi erkek, 
73 6 kadın ve 45 i 16 ya
ıında k üçnk çocuklardır. 12 
ki,i tt' th ıı edilememiıtir. 
Eyıül • )'tnda yualaoaa;ların 

yekiioü 2. 9 d, r . 

i'zmir yabancı! 
!Askerlik Şu-! 
fbesiode : i 
: Fıli hızmetleıin i y•p>ptl ı 
ı tcıhiıleri rıüfun cüzdanla· ı 

ı rina yazılı olmay>p ayrıca ı 
ı ellerinde terbiı veaik~ları : 
ı bulunanların terbialerinin ı 
ı cüıdanlarıaa geçirilmesi ı 
: için bu kabil eratın terhis ı 
ı nıikaıı ıureti ve nilfuı ı 
ı cüzdanları ile ıubemiıe ı 
ı mlracaatlan. ı 

ı ••• ı 
ı Yüksek ehliyd)i kısa hiı-~ 
ımete tabi mükelleflerin .da ı 
ı romlarının tesbiti ıçin ı 
ı 20/10/941 gününe kadar ı 
f şubemize n'Ür•caatlen. ı 

LG - . 
Bulgar Baş ve- iki Rus nakl•· 

kili Peştede yesi battı 
--o--

Budapette (a.a) - Bulrar 
b•ınkili Filof dnn reımi bir 
ziyaret için Buda peıteye gel· 
mittir. Bulgar baıvekili ve 
hariciye naıırı tbrdoıi, Al
manya, ltalya, Japonya ve 
Slovtkya elçileri. Finlandiya 
maılabatgiizarı tarafından 
llarıılanmııtır. Profeıör Filof 
dün öiledeu ıonra Macar 
kral naibi amiral Horti tara
fından kabul edilmittir. 

---o---
Yeni lokomotif 

ve vagon 
latanbul - IDriltereye ıi

pariı edilmit olaJl vaıonlarla 
lokomotifler gelmr i• ve 
atölyelerimizde kurularak 
hizmete aevkedilmeğe baı
laamııtır. 

- -
Zagrep havra~ı 

yıkılıyor 
Viıi (•.a) - Lion radyoıu 

bildiriyor: Hırvatıatanda Zar· 
rep belediye reiıi l&ıumıuz 

adddtiii Zagrt p banaıının 
yılulmHını emretmlıtir. 

--o----- e. 
Berlia, (a.a.) - D. pj. 

ain aıkeıi kaynaklarda• ~ 
rendıiine g&re Ladot• I'"' 
llade Rualana İ•t• aakli,r 
lerinclen ikisi batırıl•"': 
Bunların biri 500 dit•rl 
bin tondur. 

----
Büyük vao~ 

Ankara - Çerkeıtej,.,t: 
yük bir yangın çıkmıf, ~' 
den f•ıla ev yanmııtır. ~ 
rını a6ndermek için Ça• .,.a
itf aiyeai Çerkeae ıa•d .,, 
miı, açıkta kalanlar acısı fil• 
cemiyeti tarahndan yeri• 
rilmittir. fi 

F ellketzedelere yiyece~ 
riyecek tevzi edllmiftir• ---
Pragda idadi 
kararları 

Prar (a.a) - Sapot•İ ~ 
reketlerindea dolayı r;_. 
aıkeri mabkemeai d&rt ,r 
bakllında idam lıararı f 1 
miıtir. Oç kiti de b•"' 
etmiıtir. ---Iranın Berli .. 

Tahran elçimiz elçisi dönüy,t 

l gİ t l İ Edirao - Berllade• "=' 
---Cı----

. Ankar _ M b S d d&nmekte olaD lraraıa bil" 

1 
Davaata: m&aba7'1r~~n T:~. elçiıi refi~aaiyle birlikt• , 

'an bü iik 1 
·ı·.. t . raya relmıı ve ııtanbula ... 

y • çı lilne ayın . el "r 
edl.1 1

• I C l Hii 
8 

teveccıbea [yoluna • 
ID ' o •• em• ID • • 

T ._ d T h . etmııtır. aray ya.ın a a raaa gı 
decektir. -lstanbulda 
Ih ti kir 
lıtaS)buı - Filipı radyo 

şirketi, 16 1. urufluk radyo 
limbalannı 100 kuruı• aat· 
bğından, ibtikir auçundan 
bugün Adhyeye verilmiıtir. 

---o---
Değiştirilen 

valiler 
Roma, (a.a.) · - Boluno, 

Kabaya, Floran1a, La Piez
ze, Livurno ve diier iki 
mıntaka valileri değiıtiril

miştir. 

--o--
lhtikirla 
Mücadele 

latanbul - Şehrimizde ih· 
tikirla mücadeleye ıiddetle 

---
Azak harelıe' 

ti· durmuf 
Moıko•a (a.a)- MarJO~ 

lua Almaolu tarafında• -;_ 
budan ıonra Aıak d•• ,f 
boyunca yepalan /.idi 1 
hamlesi dura:ıuıtur. ~·' 
baz11lıklar görülmek tedif· 

-----
Fin ceo'1esio~~ 

Helıinki ( •·• ) - So'~_., 
tayyarelerinin Fin ctpbe~ 
de yaptıkları bir akıad• f' 
maa tayyareleriyle çarpıfd'1 6 
lar ve neticede 3 Al•• f: 
ıovyet tayyareıi d6111>lt1 f• 

---o-----
Iran memur1•'1 

Delbi, (a.a.)- lra•.I•:;, 
ni hllk6met, memur 111•• " 
rına ylıde 30 dan 111 

tsf• 
ylıe kadar zam yapıP•I 

devam edilmektedir. 1 
Bugün de d6rt mıiaz• 

ublbi adliyeye verilmiıtir. 

HILlll SESllll 
Mtlkifat Kopeoa:18 1' 

~ 
~~~~~~~----

( Saadet ) Kl•••lnden ahı:.ıı.. Çorakkapı Poıa. Merkezi 3,17 
kmf'lun '10. IW HH ,. 1' ltd11 c..>~DER T •lefoa: 

·------,..~--~~~~~~~~~~~~~--....-:=~--____,,. 
biletlerinizi 

- ..... ' 


