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c h si- "Kusva ~üca 
af 0iit deieve-,*.devaaı 

edecektir" 
--~--
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Lond;;:-(s: 8.15) =so-~:-

·yd resmi tebliği: - - ~ 

Rusyada çete 
harekatı 
kızıştı 
--o-_,_ 

Moskova (a.a) - Sovyet 
tebliği: 14 teşrinde çarpış
malar bütüıı cıpbe boyuoca 
devam dmiıti•. iki taraf ta 
ağır zaviat kaydetmektedir. 
Dü~maımı 43 tıyyareai, bi
zim da 28 tayyuemiz düş 
m6ttür. 

,,.,..,. Lo:ıd ra1<>( a.11 ) - Röyte : 
3-;p;; kbineEin istif sı ttll. h· 
Telif unsurlar aruıadaki'mfi
'cadeleoin ... • ehametiui ğö"';h., 

Gece yar111 y pılan tebli
ğe göre, bup bütün cephe
lerde ol nca şiddetiyle de
vem ediyor.'"" Alm nl&rın 8 
tayyaresi düıtü. 3 Sovyt t 

Nevyork ( a.a) - Ya••J 
Tedpres Moıkova yolaada 
Nazi tıok .,. aıkerlerl ıs .. 
riaden geçifmektedir. Raılar 
muzaffer olacakhr. Naziler 
yrtadaa kalkacaktır. Alma•• 
Iar Sovyet hatlannı yaHalar• 
da Sovyet lntaları m&cacl .. 
leye devam t.decektlr.So•1•t 
orduıu yeni teıekklllerle 
takviye edilmektedir. 

\ ll.1& olıa bir ıe1 
~~da: Jıpoayanıa Çia-
~"' ' •ldıtı •e bundan 
~~ •lac.ııtı bia bir tir· 

ltlılclar Ye ma1raf-
'°•ra kolay, ni•be-
~ ''111 ele reçebile

'• peıinde koıtu-

~ ~IRRJ $ANLI . 

~ C.blantıva 
-\tet etti 

~"' ~--

Ç te barekltı büHlo meş· 
ıuı bCSlk~ıa,de de\'•m ediyor. 
.ı.\lm11nlaun aldıkları Kaliaio 
n Oıel b6 1geleı inde çeteler 
h.la ibat yap"bıttır. Etli btt 
A!man 61d iiraılş ve bir cep
baaeJiğı be• lana ttmiıtir. 

Fransada harp 
mesulleri 

Viti ( e.a) - lıtimada de
ier kaynaklardın •erilen 
mala 11ata ıarc mareıal Pe
tenlRiyonda mevkuf bulanan 
ve ba harbe 1tebebiyet ver· 
melde maı:aaa olaa zevat 
hakkında •ıajıdaki kararı 
vermiıtiı. 

Eıki bıtHldllerden leon 
BJam, Daladiye •e Genel 
kurmay eaki baılcanı gene
ral Gımelin bir kalede bap
Hdilmeleriae, 

Hava naıuı Gay la Cbım
bre keza bir kalede bapıe-
dilmelerine, 

Bu karar nihai kırar Ye
rilinceye kadar muteberdir. 
Nıhel karar Rioa mıhke
meıi tarafındın verilecektir. 

-------":~011 ( a.a ) - Ruz· 

di Ye dooanma tef 1 • ı • J 
~ Ploaıatik m&t.virle- Dgl iZ er Ve 

riyor. Sebepler çok ciddidir. 
JBaşlıca DJ t"aele sulh, yahut 

bat ptir. Yeni kabiae'aio ı:.-
1eti t te lckülü he üı melü.n 

deiıldir. Fakat gazetelerin 
barpcuviyana yuılarında ·ııv· 

tsyyaresi dönmedi. Almanl · 
rıu Moskovan111 ön ç aberi
ni yudıkları hıberiodenber i 

.ne k dar istifade ettiklerine 
d111; tıafıilat- yoktÜr. Fakat 

b'&;ük ~istifade etme.dikle i 
vetli bir Alman hraftarlığı 
gö ülme tedir. 

Almanların DHıl it lyan· 
farı huoe aD ükledilerıe J ro-- .-.. --
•pooy•yı da ... sütüktiycc kleri 
.•ulaş~hyO;:ff.1t,uk( J -pou· ----- ----
·YADIO 4.ııaoelik mücadele· 
sicıdeI"i hudi, 'mali Y;--.-;keriw -- --- ---lıayaakları aanılmıthr. Bu· 
auola beraber en işgilur Ye -- -----•mu .. IJim subayları bu zamanı · 
Jıud-addediyorlar ve Acne·r 

rik;-ilo ~Çirplf -;;.,. ta;;ftu·' 
jirdırlar. ,. __ 

~------~--"":~--~~ -J ı poa nsiyast mahfillerinde 
.he Am-;fi'kan- ve-1 .ıgiliz do:"f 
tl ~rnaaın büy~ bir eli-; r 
miy-;;t verilmektedii°'-:- - -·----=-=--=--=-1 --:-;-
Ecnebiler ,. __ [ ~ 

Moskovad n· .. 
- - ... - -----:..:::--....-
Çıkaca _...,.. __ _ 

it' Va,ingtoa"(a.5) - Yaaay-~ 
nedirei • jaaıı;a g6~e .. A;;e-f 
rikaoıa - Molkrn - aefirt'del 
diğerrecnebiler.,iibi:fevkt:?J-; 
Adalik-kattısında-kahncafı 
Moskovadau çıkmffiMo.ı
ko"•da- yala;z KıliiorduTa-J 
lae•lt tır. Y ah-Üt ordu da mD

dafaa hptluına çekii;'c~ldir. 

kanaati büküm alirmctltedir. 
Moıkovadaki ~coeıbiJerİD ı r· 

k• doğru çekilecekleri aoJe
şılmal:thdı . Hıtti lsveç re
firi · Rus~ paytabtını h .rket-

..,miotir. lzvestiyaya g6ıe ~Al· 

rmanluın taırruıa(devamı biı 
unetic-;-ılmak içindir. - Fakat 
Ruslaraa mııaeyf kuvveti ye· 
riudedir. 

Düa ıkıamki Raı reımi 
tebliiinde de deniyor ki; lt-
gal yerlerinde çete muhare· 

{bcleri bıılamııtır. 
Orel mıntak111nda iki çe

tenin faaliyeti kaydoluomuı 
tar. 

Alma• re.mi radyoıu Al· 
:mu lırın _ OdcHyı aldıkları~ 
aı bildiriyor. Leoinrradda" 
~kar- yağmııtar:- Burada': da-

mulİ~bil taarr_:uıa de!am edenı 
,Ruılar Almanlau siperleriıı
·deıİ kaçırmıı, bir çok • mı- "' 

.. ifincli tüfek almıılardır. -
,, 

Maç ek 
Hapsedildi ~· b . --.--..... 

______ .. 
~-

Zıtrap (a.a)-Hmrat çift,i, 
putiıiai eaki reiai -Ma"Ç;t..-~ 

- 'ı ••r•yda bir top- S ti 
~iırın.,ıı .. Bu ı · p- ovye er . JaoonyaÖ-İil 
~ ' içia teıbit edil- T brandan aurılıgorlar "ıı,ı ~•bine toplontm- a ye i kabine i· 

düımaala temHta bulanan-.:
farla görüıtiiğliadea ~ tlipbe~ 

- =-u=-üzarine göz hapsine ahnmıı· .. 
.tar. Hük6aıet-;o-.U ke'adGi"ü-: 

Loaclra (a.a) - Soyyetl• 
MoıkoYa bath•ıa baaıi la• 
aımdan 4arıldığıaı if .. etml• 
yorlarsa da mullarebeler 11 .. 
koYadaa yl:ı kilometre nalı· 
tadar . 
Almanların tıak aıker Ye 

malzemeleri kavYetlle il•• 
kova m6dafaa laatbaı ıerl 
attıkları ınlıııbyor, fakat 
oalara da pahalıya mal o1 .. 
yor. 

Ruslar arkalarını daYara 
dayayarak mBcadelede •••t 
ediyorlar. Her tarafta Al• 
macların ıoa k•1aalılanlla 
•kullandıkları :ıaaaedilmekteıs 

dir. Dijer tarafta Ra ka,. 
11aldar1 da hadatnsdar.a..

lfar Raıyanıa harp icacllanaa 
•Ye ihtiyaçları•• temi• eda• 
•cektir. Bununla lteral:ter R•· 
yayı yardım yapın iki de-
mokraıinin de Soyyetler balı· 
kında itimadı vardır. 

o 

Rus esirlerinin 
,. k. , sev ıı 

- &erlin ( ı.a ) - D. N. B. 
" ' L• 1 Ajinıı bildiriyor: Oa uıa erce 
•Sovyet~eıiri:;ı Viazma Ye 11-
-;i;iıık~ mvharebe meyclaala• 
uadaa eeir kamplanaa •~ 
ledilmektedir. Eairleria ifıde-
aine ıöre bir çok Ra• ala,. 
lfarnıdan aacık 20 - 30 kiti 
kılmıtbr. üir)er cetitli uk
lHa mensaptarlar. Rlteal• 
Kazaklar, Kafk .. yablar, 11-
biryalalar kafile kafile eakas "'~bl' Uhcaktır. Tahran ( a.a ) - Alınan 

'• • 8. Hal,,8. Knolu, malumata göre lagiJiz •e 
'"ait:~ •e r•neral Mar· S•ryet kutvetleri Tahrandan 

Tt>kyo (G.•)! - Yeni k bi .. 
nenin teıekkül t11zı hakkib-. 

:den ıüpbe ~ettiği içi~:iil~ 
muhalif teairJcrdeo kurtar ... 

ma~ içia bu tedbiri · iu]i;Z 
lpolu yollardan akmıktacbrlar. 

• St•rk ve 8. Harry sah gUnüaden itibaren r.yııl-
-._1~1liralc edecektir. mığa baılıyac klardar. 
~ 111

•t alan mahfil- Bu bölge Iran hlik6me-
topJantı Unk ıark tinin hük6mranlığına terk-
~- bilhuıa jıpon olunacaktır. 

~- iıtifa11 ile ali· ---o---
-•iltedir. 

~"'-
e111elleri 

tta" ( 
-.1 •·•) - Japon 

f.~·- iıtif aai burada. 
~~,, b• 
"f•ı ır adım ıek-
J t •diJiyor. Bununla 

~-:o..Y• Siberyıya 
-. •t•l&ete reçmul 

~!''· Eter kabi. 
~ "1

cl biri teıldl 
'-lllaılslsıktır. 

Sovyet subay
ları da 

karışacak 
Nevyork, (~.a) - Ame

rilııo harbiye nazm ı:-•zete
cilere beyanattı buluouak 
ıonh!ıtinde y•pılıcık olan 
mıaeYrelere Raı ıubıylar1-

•ı• dı daYet edilecefiai •IJ
lemlftlr. 

kındı.ı muhtelif ı ivıayetlu 
v rdır; Lbazı mabaUerde yeni 

hükumet totalite~ ol~akhr. 
Fakat-Ameri~a u-earılıtm - ı 
ga ·-çahı~c ğı de - zannedil-
mektedir:- · 

--11!1----
de sava 

Girerken . 
Berlin (a.a) - Dörd&aıcü 

Rumen ordusu Odesanın ıo:ı 
nuık•vemet hatlarını da ya:-
rarak diin öğleden aonr şe
bfre ıirmiıtir. Halk Rtımen 
ordaıaaa memaaniyetl~ ka • 
bal •tmittir. 

etmiıtir. -- Bunlar Timoçeako ~ordalan..; 
bakiyeleridir. 

- Böyle neden deli gibi ko~up ıeliyorsan? 
- işittiğim bir haber üzerin delirmemek mlmktla mi? 
- Ne o? 

- Bir dOkklaci bir elbise bedelini bir g6mletln llltlae . 
bir çift ayakkabı bed lini de bir boyunbıiJnıa lıeriae 
yapııhrmıt Ye utanmadan da ba g6mlekle ba kıraYab cam .. 
glnındı teılılr etmlı. Şimdi koıap ~oaa, balkıa faklrUll ile 



(ÜWN Dit) 

ii;··c;;;ç ....... ;~ıı '!·~~~!!!!!!..!!~~~~~!!!~~!!!!!! _!!!!_~_ Maliye memu-

H 
• ~~~Şeh·r Haberleri- ruyum diye 

~ zın ası · d 
:::::::!- 5 -::::::::~ Üzüm fiyatı Belediye ted· dolan ırmıı 
iı•an: Nadire Seymenoğlu --o--
~ç lır.un aizın~an alıan yükseliyor birler a dı 
ı•n lııaıl biT ıerit halinde 
l alıtı llitti 

Nevin ıöıleri kap h ı ı 
~iz yatıyor. Ağzından dökü
~ea kan kızıl bir ıerit 
ıaliade evveli yaatığı a 
oara yataia uzanıyor. · 

Ba hal tıpkı caDh bir tab-
rf7• benıiyor, ıeaaizliği ile 
temib ııb~ab1111 apıçık ıös
eren bir •aziyette ayağa 
;allnyor. Yavaı yanı llcr-
~701, ıonra çıkıyor ve dok· 
Dra ıidiyor. 

• .. .. 
' Oç ay sonra Nt'Yİn yate
fi•dan kalkıyor. Titiz ve 
İ•İrli bir tavu takınmıı 
ribi. Baıan o k dar aıııbi· 
~7or ki ondan koıkuluy->r. 
r Sababıa Hkin ve h fif 
1 
vaaı yarı çıplak v&cudu· 

•••• tath tatlı ürpertirken 

temin topluyor. Karşı yol
• bir postacının lcendisi•e 

otra reldıiini ııör&yor. 
} lld dakika geçiyor, po•ta· 
ıaıa kendiıine uıattığt zarfı 

I lı1or kor kar ak etrafına ba· 
ıaaıyor. Onu biraa evvel 
h9P okumak için bayaj'ı 
ieyecaalaaıyor. Nıbaret be· 
1aı iace bir kiiıdın -zerine 
~cele yazıldıiı belli olaa iki 
~lç .. brlık mektubu nefes 

lmadaa bkanırcHıua okuft 
(Ol: 

t Benim Nevinim; 
J Ben aıker oldum. Yana 

1Caraa hareket ediyorum Se
/!de ıötlirmeyi . illerim. 
farın ıabah saat 6 da BH
.nallane iıtaıyonunda bek· 
lJOram. 

1 Senin Yarığın 
Nevin yarı baygın bir hal-

1~e . yatağa uıanıyor. Karar 
t • w • 

reremıyor ne yıpac gına. 

Gizleri bir noktaya takıh 
~Jlece düıünüyor şimdi. 
~ (Bir hafta ıonr hastalık 
'callı evlenmemcıi için dok-
ıoran •erdiği rapor hükmü 
tfOn• erecek ve kendiıi arhk 
tamamen Semihin mah olaw 

f
ak) bu his onu büsbütün 
arıırer. Genç kı.z o gün 

avdekilerin ytizlerine doya 
j,loya bakmak istiyor, fakat 
(eoaret edemiyor. Nişanlısı 
~İbk oau biç yalnız bırak-

Üı6m fiatlerinde yeni bir 
yü aeliı olmuıtur. 42 kurut 
üz riade bir müddet duran 
9 numaralı Ozüm, şimdi 45 
kuroıa çıkmııtır. locir aatıı· 
Jarıada da h rar .. t baılamıt· 
tır ve kilo b ,aoa 20 para
h 8' bir yülueliı vardır. 

Satıılar hararetlidir. 
--o----. 

ihtikar 
Muhakemeleri 

Maaifatur cı S fder Girit
liiİI hıakkuu&a ıorııu hikim· 
Jifrioce yapılmakta olan tah· 
kilı at aon ... fbaya rirmittir. 
yakında karıır •erilec1ektir. 

Benzia aatıılarında ihtikir 
ve yolauz1uk auçand•ı aıliye 
birinci ceza mcbtıremeaiade 
muhakemesi gö• ülen ırara j 
ci•arıbdalıi benzin dtpoıu 
memura Ômer Karpat vi 
Hüseyin Dizdarın ıuçları ıa· 
bit olmadığından beraetleri· 
ae karar verilmiıtir. 

------o---
lzmir izcileri 

Ankara ya 
gidiyorlar 

__ .. __ 
Belediyece Fenipııa bul

Yaıı inıaatının ıliratle ikmali 
için tedbirler ahnmııtır. 

Baamahaae •e 1ıt&mrak 
arasıodaili mesafeyi d· ğr• 
batla çok kııaltan F~nipıfa 
bui••rı, biyiik bir ihtiyacı 
karııhyaa bir yol olacakbr. 
Gere" bur.an, r~relr Cum· 
huriyet &Joruluiuauo açılma 
m raaimi önlmtizdeld Cum· 
huriy~t bayramında y pıla 
c11ktır. 

Me,·ıim mGoaceb~tiyle be
ediyece yajmar zararlarına 

kat ıı lüıuınlu tedbirler aha· 
ıştır Lıiımlar bıeal.,ı, 

buuzlar temiılettlrilmiıtir. 
Mibim a1i~tarda molos, 

m&obat sabalara l'akledil
mitti ı . Bu suretle ıiddetli 
bılo olsa yajrnurlarıo zararla 
oJmaııır.111 ö lue g~çilt cektu. 

INŞ-\AT: 

Bcı~diyc:ce 1369 Hyıh ı ... 
bat ıokt ğı"da biiylk kana 
lıınyon i11t• t.Uirilme&.tedir. 

Eırc·fp.ıada S59 uncd so· 
k.ıiıD kaoahuayonu, Cu'46· 
huriyet koruluğu cı•arında 
668 •• 987 iaci aokaklann 
beton ol rak İt ııab bit-
mittir. 

----o-.--
Bu ıyıl Ankarada yapıla-

cak C•mburiyet bayramı r•· U 0 İstiyorlar 
çen senelere nazaran çok 
daha parlak olacaktır. iz-
mir okullarından 50 ıer ki· 
şilik grapl r timdiden hnır· 
lanmıya baılamıılardır. 23 
birinciteşrinde Aukarada bu
lunacak olan bu izci rrup
larına ltir çok vazifeler ve· 
rilmiıtir. 

Bu meyanda lımir Liae· 
)erinden biıiıine; Mababer•, 
lkinci Liseye de Milli oyun
lardan (Zeybek oyunları) ve• 
rilmiıtir. 

Tutarı iki bini •ıkın Ay
dın ve lzmir Efelerinin ço· 
cuklarını da ıineaiade taıı· 
yan llunci Erkek Lisesi; 
Milli oyuol•rı ve Sazlarıla 
lzmire ve Egeye ı Hiı nıÜrL· 
taz bir rrubun çıkanlmaaı 
huıuaunda azami dikkat ve 
gayretle ıimdidcn hazırlanw 
mıya bıılamıılardır. 

--o---
Ş luimizdeki Makarna fab: 

rlkaları, normal yıllarda 600 
700 btn kilo makarna imal 
ederek aabı• arzetmekte 
idiler. Bu yıl imalit aıdır. 
Depolardaki makarna kifa

yet etmiyecek derecededir. 
Hatti bızıl.,ıada yok ıibi~ 
dir. 

Şehrimi:tdeki makarna f b
ıikatöıleri iaıe müd6riüğii, 

Belediye reiılıği ve 1 oprak 

mahsulleri ofiı müdürlBğüDe 

müracaatla fabrikalarına gün· 
lik ihtiy çları için Yerilen 
ua miktarının ı zhğn21 ileri 
afirm6ı ve aıtmlmasını iıte-

miılerdir. F • brilt atörlrr, te •· 
ıiat şekJinin de munfık ol· 
ma dığıoı bildirerek taıhih 
edilmflli l&ıurnanu ileri alil'-ADkaradaki Ön hazırlığa 1mıyor. 

EvJe13ebilmcsi için btitüa memur edilerek Vekildçe müılerdir. Müracaata göre 

'

ayretini iarfediyor! davet edilen lzmir ikinci Er· evvelce f•zla imalit yapa.o 
Nevı.D aac"k yatark•n kek Lisesi Y ardirektörü ve .• 

.~. ... B d ve fızla muamele ırergııı ~endi btılyaluı ile yalnız t c:o terbiyui öfıretmcni 
M. Öz de bugün Ankıaraya veren fabrikaya timdi fazla 

alabiliyor. l:iugün genç kızı uis'-ette an verilmui lizım hareket etmiştir. Getıçlercı u 
aıadığı ıünlcrin en üıün- b J r·lı'rken aı un ·erilmckte bışarılar ve iyi ayıam ar " ili en heyecanlı ve ~ı: 1·m·ı1. 

dileriz. 
ıan r&cü gibi geliyor. Ha- •• ELHA MRA MATiNELERDEN ı 
•anın eamerleımesi otıu ıc- BUGÜN iTiBAREN ı 

(

•diriyor. • f 1 ·ı 
: Movaicnin ea şen ... Zarif ... Yeniliklerle sBıleumit •I" • mı 

--~Arôuı m) i GLENCE ;K Dl l'nı J 
'• Fa CD Işık ı Tyrone Povvcr-Lidaa DarDeU gibi h~ıkeıio t ... lıtdir ı 

Ü•lr Memleket butaneıl ! ettiii biiyük artiıtler tarafından yarablmıthr ı 
Rontkeıı mütcbauuu ı Ayrıc.: R e..,kli Mild ve M ~mh~\cet J 11'11 ~ h ı 

oatkeıa re Ele trlk t duht il.,. MAlıNEDE UCUZ Fl"'"T ı ,...ı... Ddacl Beyier Sok ıseaaılar: 3-5 7 9da "' .. 
11 5 ! ! :: f o_ ~S~! ---------------------.z.:-----

latanhut - Sabıkalı dola•· 
dırıcıludan meıbur ıarı lbıaD 

rene orteya çıkmııtar. lbıan 
bu d~f• da kendine mali1e 
memuru •Ü•& vererek e.,. 
oiluoda Rıfıt iımiade bir 
doktoru dolandarmııtır. 

Suçlu yakalarak adliyeye 
•rilmiı •e aorıa bilı imi ka· 
rariyle teYkif edilmittir. 

---o--
Hırzızlık 

Çor•kkapıda Baçıkçı ha
aında:HaliJ oj'lu Ali Oım&D 
Ahmet oj'la Muıtafanın ıe-
ce odasında uykuda .. bulun
duiu 111alla caketi cebinde 
bulunan 70 lirasıaı çaldıit 

tilıı,yet edılmiı •• suçlu ya· 
kalaoarak &ıısriode 30 lira 
para buluaaıak alınmıı ve 
hakkında tutulan tahkikat 
evrakı ile birUkte ~dliyeye 
teslim edilmittir. 

lkiç ımelik 'memla"et bH 
tarıe,iode Halıl oğla aucu 
Sabri bij ziyaret makHdiıe 
hastaneye rirerek bir yor
gan ~arıafıoı belioe Hrdıiı 
sırada yakalanmıt "':ve m•ı· 
but auçlar kanuDuaa gire 
yapılın ıabıt •arakaaiyle 
birlikte atlliyeye teelim edil-
mitlir. 

---o---
itfaiye 
Kursları 
lıtanbulda bir itfaiye kursa 

açıldıgıoı banan 9 ay devam 
edec~ğioi ve her yerden mi 
davim ahnacığını yasmııdık. 
Şimdi de bu kurslarda yalnı• 
yanııaların ıöad&rllmealne 

dair değil ayni zamanda ze· 
birli gazlerla mücadele ders
leri de ıör6iecğiol öğreadik. 

Sigah renkll tavıanıar 
Bizim bildiğimiz tavıınli-

çığu llioyu bej rengindedir. 
Maamafih lngi(terede Gal 
memleketinde taıaa llret
melde mefgal bir mliesae1e, 
muhtelif ta~ı•n ciaılerıni 
çiftleıtirmek au.-etile aiyala 
renkli bir tavtın cİDIİ yetiı· 
tirmeğe mauaff.ak olmnıtur. 
Bo siyah renkli tavıaalarııa 
tüyleri hem çok aık hem de 
yamu1akt11. Bu riı tavı nlar 
fazla miktarda iiretilirH ki· 
rla-çiilük bakımından banla· 
nn derilerinden edilecek Is· 
tifada pek biiyüktlh. Siyah 
renkli tavfablarıa ttlyleri, di· 
ierleriodea Pek farklı olup 
bunan tavıan deriıi oldaiu
fıuketmdc için m6teba1a11 
bir kOrkç& olmak llumd11. 
Şımdiye kadar birçok k&rk
çüter, tevıın derilerini tilki 
vPyalıut bermia cleriai diye 
g6aterruelıt çia derileri bo
yabyoılar ve çolı hiUelere 
bat vuruyorlar. Sıyah. tav
ı•olat kltkçilleıi bu selamet· 
t•• kaıtuacaktar. 

• il ~ t 
- ;, ' ~. 

Karagöz- ili ~ 
veba~, 
Seyirci --Karat~ ~ • 

•'!D i buıln bir as el ~ 
ır6rlyoram. ,1 ' t 

Karaı6z - Şa ..... ~ 
bayram alıı·Yeriıleri•1 .,,,. 
mak mıcbari1etiadc J1 
ber aile reiıi ıibi ~ 
me1 idim arpl\CI k alt!. 
dan ıeri kalmı1or. J) ,_?~ 
meyip de ae llalt ed•J /J' 't.. 

Seyirci - Hakikat•• 'tJ ~ 
Jab r ekıik etmeaia fi f" ~t 
ailede adedini artartJ••~ ~ 
cu11ları HvindireD b•1 ~ ~ 
cüadaolan ll•fıf. cepl•• i,tt' ~ 
babaları bir la.yli a.llt l-. ' 
atayor. ., ı ~ ı 

Karaa6z - Allala ''.,,,. '" 
ıun, her aedenae b• "" '\ ... 

bizim karı ço" ı ... fll~ ~ 
randı . Y •i: peyo~r, 6' f" ~ 
vetaire Yt· ı.ır• Ye91t•1~ 
n . ıılm•• •e ıoralma•:""J ~ 
ri · lırar1111nda blae tz 
•e aielt=•m• maırafJar• ~ 
mıyarak çoca..:lart91•~ 
aç kalmamalan •• 'I_ 
biraa aewiaebllmel~~ 
elimiadeki beı oa ~ 1 
onlarıa ıolmuı •• d,JI;.;' 
ıik olm•t elbiıe •• • 
laııaa ıaıfedebildik· ~ 

Seyirci - o-;,~ 
bıyaD bltlıı kadıal:;:,.JI' 1 
olac•k bir it yapt~. ,t' I' l 
bir çok dlflaceııı, S 
liıi kadınlar vaadır. it' -· ) 

15·20 25 li a~ k• ... " ' 
blan bir çift ayalı15 ~ lı 
metresi 3 lirada• 1~ ~ la ' 
fırlamıı bir kumıf ;Z ;~ 1 
için liakkalları, ·pli' ~ 
maaavları ve M ~--,., ~f 
evlere h6cam ettirdi 

Jetini biçe aayıforl•'~ ~ 
Karagk - Allalt ;I' • 

:~,~~'.ras İnPf •• 4 ~ 

ısmat Paıa ıalf~ 
Çankaya dl ~ 

Bahçesio ~ 
1 ıd•' ~· Kanuni Feth 

11
, ,~ 

Cünb&t Ali, KeıO• ~ 
ve kıymetli ba•e:~. ~ 
den Baya• SaJ,9~ 
de•• Hlıaiyed~• '•? 
aaz ve okayaoa .''~ıl' "wl 
ha nezih ve teaııı I' ,,-
~ai11de icrayı ,ı,e• f.ı 
lamaılardar. Is~ 

Kah•• "•'1 o• 12 ' ... tot· 
rada otozbet k•r01 
11111111!"811111lllllllll!!!!lllJll~~;;-~t1•• 

ut •e Zuhrevi H•' 

M8t~ll••"11ıı _A 
. ooKTO ~ 
Salih So~~ 
lldaci Befler SO. 



!OcutauNU GECE GÖMER
'BN YAKALANAN KADIN 

'vi &yetimiz 
mua limleri 

~ a m ' kamla
rın kursları 

ı .. ................. . 
fKahramalll 

~'-•t,aı - E••elld ıece 
•la•lda 1»87lkadatla mia-

~ laatlir teıacllf ohınar 
~ tı\•a cereyaa dmiı, bir 
tta~• ~•c•iaau lalli bir ar
~lt ll111erkea ıuçlıtl ya -

•-•tbr. 
~k adada Tot•c•i• 
~ h•cle, •••elld rece de• 
'ı~.. iki bekçi, yolan 
' tı11dald tealaa ar1alar· 
~~l~iaıde bir takım rarip 
tt~ f4PU bir lflre• 
t~dlf etmıtlerdir. 
~tt•la ıeç 11atlerinde 
~ "'••da ye ya ptıfı aa
~ 11111•• ba meçlaul kim· 
~ ~ mlddet tara11ut 
~t bela~Uu keadilerial 
~ tJtlbedeo onu•u bulan-

'' ,.,. dotru ae11iıce 
~ .... ,, r~•ç bir kadını• 
~ 'Mı kaama olchıp 
~-. ' ltaacla deri•c• bir fU· 
"~--lala ••tpl elcla· 
tt. 11. .. ,aerdir. 

~t•cı ıiper alarak l:t• 
~f ti• kaclıaıa liareket
~ •a iace aoktalaraaa 
~lalp eden bekçiler, 
~d lae,.ett•• cle•akal· 

lt, 

'"- lıadall ç•lrara attık· 
~ ~ '- kauma71 bir k•
~~lf, 1erclea alcb· 
~ n11h bir ciıml 
~ ~i• blylk Wr 

,., Jeftİr•İHir. 

Bu uaada bekçiler, 1ak
laadıklan mabaldeo çıkarak 
kadının balaaduğu yere koı · 
muılar, burada ne yapbiına 
011dan ıormutlardır .• 

Ge"ç kadıu, açtıia çuku· 
ra kıymetli bir eıya1ını .. k-

lamak iıtedijini ı5ylemiıu 

de bekçiler bu cevabı kifi 

bulmamıalar :ve kiyfiydten 
poliıi ~aberdar atmitlerdi r. 

Hidise yerine ~elen za· 
bata memurları çukuru aç-

tıklara ıamao. ıntte kağıt· 
larına ıarıh miDimini bir ço· 

cak cesediyle k•rıılaımtf · 
larc:lır. 

Bu •aıiyet karıı11nda ka
rakola ıetirilen bu mfçlıul 

bachnıa Büyi1k adada oturan 
18 yaılanoda laebolulu Fat· 
ma adıDda biri olcluj'a an
laıdmııhr. 

Sorıa111 yapıla• Fatmı; 
rece yaflll bili bir ana1a 
rialice r&mmeje kalkbi• bu 

çocup 7 ıln •••el naH· 
kide adreıiai bilemediti bir 
••d• dojurduia•a ı&yle
mittir. 

Zaltıta ve adliye bu eara
reDıi• vak'a hakkuıda e .. em 

miyetle b lakikata devam 
etmektedir. Anaaı tarafın · 

da• s:amlle• ~lçlil• ce1e· 
di mo•sr• kaldırılmııtar. 

lıınir lsmetpış• okulu öğ
n tmı.:ni Güzin amuyah •e 
Karşiya'ka • Türk bit liii ok
ulu•dan Medabııt Suna Ga
zi ekuluna, lıtiklil okulu 
6j'retmeni lhaan Tsyıe Yıl 

duım Kemol okuluva, Topal
lı oknlu öire tmeni Kamil 
Çi•er Vali Kizımp•ı• okul
una, Halit hey okulundau 
Nadide A.ycebel Tırnaıhp ~ 
okuluna, Karıiyıka • Fevzi· 
P•t• okulundan Melek So · 
yer ve Senet Mete Şehit 

Fadıl bey okuluaa, Necati 
bt'J okulu öj'retmenlerindeo 
Nimet Aydoı Hakimiyeti 
milliye okuluna, Borna•• 
Kara oliulurıdan Riza Al l·aa 
Kahramanlar okuluna, Bor
aava 9 Eylül okulundan R u· 
hi Eren Kara okuluna, Bor· 
aava Hilil okulundan Emi· 
ne Gtlr1el 9 Ey16l okula· 
na, Gazi okulundan Nazmiy~ 
TiJkicioj'lu Daatt'pe okuluna, 
Daatepo ok ulundon Dİmet 
erkoJdaı Gui okuluaa nakil 
•e tayin edilmiştir. 

lımir Kıı 6iretmea ok alu 
ba sene mezualarandıtn Edibe 
Ak Ulubay T.lrbalı - AH
Jaalar köyl okuluo•, Arslan· 
lar köyli 6intmeni Mfabura 
Baıkuıt Tobah · KizımP•t• 
okuluna Torbala - Kaıımpa· 
fa okulunda ... Seniye Erıil 

lzmir - yaldmm Kemal oku· 
luna, Adana iiretmeD o alo 

1 1 Ilı m• zuulanndan Ali Zorun 1111 AlllftCI ıırıa na zcı,.. Torbalı • Çakırbeyli okalaDa 
okalaoa , Menemen • A1va-

I . Die Zahl - Sayı eık köyü iöğretmeai hakkı 
3 '-• bir 2 ı•~İ iki Karakuı t Meaemeain Gökte· 
S .a.,, iç 4 yİeı d6rt pe k6y0ne, Tire - Üçüoçü 

~ ) "'' bet 6 aecbı altı okul 6j'retmeai Hikmet Ba-
ti ' "-t... yedi a acbt Hkiz li Tire Boıiaci okul öj'rd 

lt ''"• doka& 10 aebn oa mealiii•e nakledilmiılerdir. 
la 'lf oa bir 12 sw61f oa iki F~~ia"'"""""""~ 
1\ "'ttaelaa oa iç 14 •ieraeba oa dört 

,~ !! ~•lıa oa beı 16 aecbt1el111 oa alta SÜNGERi NASıL TEMıZLE 
'1 •bıelaa oa yedi 18 acbtıebn on seki& MEL,? 
~I '-'-ıelaa oa dokuı 20 ıwaaıir yirmi Kirlenen ve yağlı bi11iai ve-
"' -._,•dıwaaair yirı bar 22 zweiundz yirmi iki ren ıiiogerleri temizlemek 

__ .. __ 
idare Amirlerimizin daha 

iyi yelittirilmesi ve d ha ol
gun, işi kavratıuş bir fekilde 
kaymakamlık~ yapabilmeleri 
içia bükümet kaymakam ola 
biteceklerin kurı ıöremeleri 
b11kkıada B. M. MecJiıiaden 
bir kanun çıkarmıştı. 

Bu kaymakamlar ·-k;;;;t; 
okutulacak dersler ve kur
sun programıoı bın.ırlamak 

içia o.biliye vekiHiğiade bir 
toplasıh yapılmıştır. 

Toplantıya Dahiliye vekili· 
cıiz 8. Fai" Ôztrak reiılik 
etmiı, D.a biliye Tekilliği ileri 
relsaleri ile dıier vekiiler 

aaüme11iıilleri de toplanbda 
bulunmuşlardır. 

'f AZE 0L0.~DEN LtKôR 

iri taneli, orıua miıket ihü· 
miiol alınız. Kalın kaduklu 

ve kokulu olan bu OıGm taııe 
lerini makaıla ullnmdaD ke
serek ayırınız. Her Oıiimiln 

ucunda küçük bir sap kalma
lı. Taneleriıa ea irileriade11 

Gçte blrioi •} ırınıı. Kalaa lı ıs· 
mııu eıerek suyunu ıftıloüz. 

Bu SUJU tarbnız. 250 gram 
üzl'm ıuyoDA 250 rr•m 45 
derecelik iıpirta •e 120 aram 
45 derecelik iıpirto Ye 125 

r r•m pudra ıı=keri la cıabı ile 
kar11tırınız. 

Tane olarak ayrılan ftıDml~
rin bir iki yeriae iine batarı-
nı.r: ve bit kavanoz içer1iııe 

yerleştiriniz. Üzerine evvelce 

sıkılan ve içine iıpirrto ile 
ıe1rer karııhrılan lıüm suyu

DD doldurunuz. Aiııaı bir 
mantarla kapadıktan ıoara 

maiarıa fhıerine bir parı6mea 
kiiıdı bığlayıaız. Altı ay 
durduktan ıora içmeli. 
Bu likör ikram edilirken 
kahve içeraine upı ile bir 
üzüm tanesi de konmalıdır. 

----o---., wanzir içia bunları derince bir le· 
~ ~'ltaiı, otuz 40 vienig kırk ğen içersiae koymalı. Üzeri· FUL NASIL YETiŞTiRiLiR? 
, "'tir elli 60 aecbıir yetmiı ne yuvarlaklara kesilmi' li· Ful fidanını yetiştirmek ve 

~~laiı aekaen 90 neaazig dokıan mon parçaları koyduktan çoialtmak için ev9elce vaki 
( •dert Jll 101 (eio) hun- y&z hir ıonra kaynar sıcak su bati•· bir suale cevap verilmiıtir. 

' (::- luıadeıt) dert (u11d) ein (ı) 01ah, ve leğenin üzeriui öıt- Bu cevap ( Akşım ) ın yir· 
). tt.,'d) lıuadert 7lb on 120 (ein) bun- ylh yirmi meli. Ea •ıığı yirmi dört mi temmuz 1941 tarihli ı•-

i Kahramanı; 
i SOBUTAlf' 
:-29- Yasan:H. O. T. ..................... 

Kendiıi yiae molaHarıu._ 
yanına döadli, harp lil• ... 
donra lnzııb. Ceariılaaa 
gün akıama 1 kadar llıtaam~ 
kıtaya, t aburdan ta11ra k:a.1111111 
tu. at üstiiaden hiç him 
Sultan Melımedia eoerl 
çek fedakaraae harp alllr 
du. Surlar tiıeriadea yap 
mur gibi ok yıtdırı7orla 
Teslim olmaları içi• ·aefa 
tekliflerde bulanalda. o• 
mukabele olarak kaaı ... 
ıon damla11na kadar aaY 
ııcaiız ce•abı•ı 9erlyerla 

s6ylendı. 
Banan lzeriae iatyet ... 

ri döodii, o rece pllc• ... 
pıyı açtılar, burada• C. .... 
zin orduıana ıelar• aldllar. 
Bu hıyanet cidc:le• tari ... 
bir leke olarak lalmıfbr 

- {),..,•nnı ••I -

Narin gaılttb'
su açılıyor 

't (•ı ) ıeba dert (aad) :ı.wanzig saat böylece bırakmalı. 
• ) yısuıda çıkmış. Kırıkkalede 1 

.f...' lla•dert yiiı yirmi 137 (cin) hun· yüz otuz E.tesi gün sıkarak sudan 
,._d) ) oturduğunuz evde kalorifer '- •iandı bir dert (and yedi çıkarılan ıüogeri bol au ile 
-~•,tir ıiebenuaddrei11ig yıkamalı sıkmalı ve gölgede yoksa yahut kışın unblao 

... , L 00 d d - 6 camekiaıaız mncut dt:ğilıe -l 11G•dert iki yllz 3 reibaa ert uç Y z kura .mali. 
'•h• d d SOO f 4 fb d t b f ü k bu fı" danı orada barındırma· , .. a ert 6rt y&ı 11a aa er e Y z Eğer limon yo sa suda ı z 
't~••uınclert alb yiz 700 ıiebenhaa· yedi yüz Jimon tozu eriterek ayni tarz · nıza imkan yoktur. Çünkü 
'~t dert d• yık•mahdar: sıcak iklim nebatlaruıdandır. 
~ '-•d•ıt .. ıda yls ı T s· d Telefon: 
~:'--dert dokaz y&z ı ayyare ınemasın a 36-461 
(,1 tad ltia O aull ııfır : Bu hafta 2 büyük proğram- 1 Doglas Fairbankıın BHil ı Izmirimizin taaıamıt ı•d· 

1 ıı... ._ taoaead) ı Ratbbone ile çetirdiii mevsimin cihaoşümul fedakarlık- ı aocaları tarafından pek J•• 
3 ~,. . ı Macera - Aık filmi lagilbce sözlü ı kında Atatürk .. ca ...... ila 

~t''ttı,ı. y .d H ~LIDE· S~IT Ttlrk· ! : B tmı an c ünec : Narin gaıhıosanaD aplieall 
t N eDI e TARAFtNDAN çe ı : 8 Y . y ı mobteş~m bir ıaz lleıetl ili 
t \'fR""IK PA~ A VE iLK : S t 2-Yatdızlarıa en şıkı ve en ~iizeli Barbara Stanvvyck'in : beraber aeı krali~eai ko-

" ~ DEFA ı ı HolliYadua en gfiıel kadınları ve Henry Fondanın iştiri· ı lombiya plik maıaaai1ele• 
, rliçen D8D&m&d8 ı ı kiyle çevirdiği (Fra~sııca s6~lü) f. ı rindea ba1an Ddilli•lia 
· Ci' ı f(z•• K 1 )M•tıneler: Zuppa k. 2-5 8.15 ı bu ıaziuoda oku1acaia ._. 

•ııaleket Jaraah No. 5 - tORKÇE SÔZLO ı ı upr; e iZ ar Batmı,aa GGaeı3.30-6.30 9.4s: D••iyetl• babu ala 



,. A 

~ugos a ya a 
eteler aman· 
~ız bi üca-ı 

~~le_Y~PlYOr 
( Londra (a.a) - Lebdrada
ı Yugoslavya hükümetine 
11len tafıilita aazara• yuz 

''n kiıilik Sırp c tesinın 
''are ettiği milli ihtilil bü
tn Yogoılavyada o kadar 
Byiim6ttür ki Alman kunet
ri mldafaa zorunda kal· 

~•ıtır. 
;,1 Profesörle, huklikçular ıe· 
'ta barbın nıiiteaitleri ve 
:enç vat•nperverler orm•n

i1an aonra d•ğlara kaçmıt 

taa Hkerler Yugoılavya 
rduıu ıubayları tarAfındaa 
•maada edilen muntazam 
~talarla biı likte dövüıüyor
\r. 

Ba çeteciler her yerde 
Umau mioakale yollarına 

1• Dafilelerine aman verme· 
~· taarruz etmekfedir ler. 
İYİI halkın dahi mali yer· 

Jitlllr. da bulunduj'u bu çeteler 
ıman için tahammül edil· 

1 ez bir •aziyet ihdat etmıı
ı ırdir. 

Batı . Sırbistandaki iıral 
f u•vetleri kukla Sup bükü· 
laetiain yardımile ancak ıe
~iıleri ve bazı ıtratajik nok
~arı iıral iıral etmektedir· 
'U. ( 

~ Kara.dailı çeteciler ceaubi 
~ırbiıtanda ~eetohiyaza,Her· 
~ke Ye Adriyatik denizinin 
teaarında olan çevreye gel
ı•Jılerdir. 

~ Çeteciler ltalyanların Sırp 
1
1
1hir ve kaeabalarıLı yakmak 

j111etile yaptıkları miıillere 
,•tmen kahramanca müca
ltsleye devam ediyorlar. Fa· 
cat bir çok kimıeler de kur
ana cliıilmektedit. 

: .Belgrad civarıada bulunan 
'•raburuna ve Baayica me

~auhkları yfiılerce idem edi
.~. misum Sırp) rın mezar
~rile doludur. 

tzmir yabancıl 
r,\skerlik Şu-i 
besinden: j 
' F 'J' h' ti · · J ı ı ızme eunı yapıpta ı 
~ terhiıleri nilfun cüıdanla- ı 

1 rina yazılı olmayıp yrıca ı 
ellerinde terhis vesik,.Juı l 

~ b~lunanluın terhislerinin : 
cuzdanlarına geçirilmesi : 

l için bu kabil eratın ter his ı 

! YHikHı ıureti ve nüfus : 
cüzdanları ile ıubemir:e ı 
müracaatları. ı 

b ••• : 
, Ytikıek ehliyetli kısa hiı-1 

r.ete tabi mükellefleria du·ı 
romlarının tesbiti ıçin : 
20/10/941 gününe kadar ı 
'ıubemize ınüracutları. ı -

• 

Ü a ab 
şk·ıat 

Ge işlivor 
- - --

Bazı vilayetlerimizde yeni
den fiat mürakabe te kilitı 
kurulma11, bazı viJiydler fiat 
mürakabe teıkilibaıa da ge~ 
nişle til o esi hakkında Koor
d inasyon beyeti yeni bir ka.
rer kabul etmiıtir. 

Bu kar r ile fiat mliraka
be teıkilitına yeniden 85 ve 

· 75 lir Ocretii 20 ıer, 60 lira 
lcretli 22 ıer memurlar ilive 
olunmu~tur. 

---o--
ihtiyar kadın 

yandı 
Halil Rıfat pışa caddesin

de 6 Hyıh evde oturan 105 
ya~ıoda Ane adıoda bir ka
dıo, dürı evindeki manralda 
yemek pitirdiği ıırada etek· 
leri tutuımıış ve vücuda yan
m• i• baılamııtır. 

ihtiyar kadıoıa foryadı üze· 
rine yetiıen komşular zayal
hyı kurtarmışlardır. Ba. Ane 
memleket hutanesinde te· 
davi alt.na alınmıştır. Kadın• 
cağızın hayata tehlikededir. 

-~o---

Tayinler 
Siyaaal BiJgıler okula me· 

zuolarından 8. Sabri Önder 
viliyet maiyet memurluiuna 
tayin edilmiıtir. 

§ Karııyakaoıo Y amaalar 
köyü öiretmeni B. lımail 
Tarı Naldöken köyü öiret
mealiğine tayin edilmiıtir. 

§ lzmir cezaevi ıardiyau
Jarındaa Te,fık Akdirim, 

Cemal Soal ve Bekir Çetin· 
baş, vazifesiadekı muvaffa· 
kıyetleri göıönüade tutula· 
rak, adliy~ encümeni kara
riy le viliydçe birer takdir
name ile taltıf edilmiş l erdir. 

Hayırseverlik 
lımirin muteber eşrafın

dan Rahmi ve Nazmi Fili-

beli kardeşi rin her 1ene ol
duğu gibi bu ıene de bir 
çok vataod şiarı elbi1e ve 

ayakkabı almak ıoretile ıe
viodirdikleri memn oniyetle 
ba bıer alınmıştır. 

Allah bu gibi hayınever 
r.enginlerimizden razı olsun. 

- -o-----
iran konsolosu 

Yeni lraa konıoloıu 8 . 
Abdullah Mümtu diin be
lediyede reiıi Dr. Behçet 
Uzu ziyaret eylemiştir. 

- - --
iskanda teftiş 

lskin müfettişi Bay Adil 
lımire gelmiıtir. İskan işle 
rini teft işe ba şlamııllr. 

Milli oıyanıro bilet1erinizi 

(HALiı sesrı t17 linci Tetria t91l J 
1 ~ ,,, 

~~~~~~~~~~~ 

• 
•o 

Tal benin ucuz VekiUer heyeti Orfi idare ıı; ı ~ 
seya0~~i top!~!1dı muf":_~~-~el ~ 

Ankara - Bu ıe•e mek· 
teplerin reç açılman müna
ıebetile demiryollannda ve 
deniz1ollarında Mayıı, Ha
ziraD, Temmuz Ağuıtoı ay
lan için talebeye mıhını 
olarak satılan gidip gelme 
biletlerinin ayın sonuna ka
dar temdit edilmesi kararlaı· 
tınlmııtır. 

B.,. ıurctle talebenin, bir
biri arkasırıa rel~c ş ~ker ve 
Cümhuriyd b yramlarında 
ucuzca Hyahat edebilmeleri 
timin edilmiı oluyor. 

-- o----.. 

Beş ev: yıkıldı 
lıtanbul - Beyoilunda 

Yeoiıebirde 67 numaralı evin 

fena halde meylettiii götül
miif, bu ev iie bitiıiğiodeki 

dijer iki ev hemen bbliye 
ettirilmiştir. Az ıonra 67 nu· 

maralı e• yanıodaki 69 nu 
maralı evin üzerine çökmüı 

tür. Bu esnada 71 numaralı 

ev de y•"ı lmııtar. 

Her üç ev balkı tam za
maDioda tabliye edildiği için 
11üfosçı uyiat yoktur. 

Euluz altıoda kalan iki 
beygirden biı i adeti mucize 

kebiliaden olarak 1apa ••i· 
lam kurtanlmış 11. 

Ao\ıara - Vekillıır heye
ti bu2üa saat 16 da Saıve
kilct binasında Baıvekil Dr. 
Refik Saydam1a riy11etinde 
baftahk toplanhııaı yapmıt· 
br. 

latanbul - Bir kaç -:; , 
evvel Ankaraya ııitaıif 0 ~ l 
örfi idare komutaoı -'

0
'"" ~ 

neral Ali Riza Artaakıl _w ~ 
ıün tebrimize avdet et 
tir. 'J>a ,, ... 

Ergani Rume;küröıdall ~:: 
>'ııı 

--o---

Piyangosu istifa etti ""' ~ tt 
AokHa - Erıani tahvil· Bükref, (•.a.) - Ofi ~td 

)eri piyankoıu çekilmiştir. diriyor: ı' ·tt,~ 
189829 DDmarah biltte 30 Odua ön&adeki JlO~fı ~.t 
bin lira düımüşlür. 39025 kumandanı Tiiperde it i Ol 
numara 15 lira kaunmıttır. etmiştir. 'a:' 
117150, 148,661, 188830 au- --4•~• _ ı ı ) 

maralı biletlere de 3 bin lira ,ı "') 
iıabet etmittir. 909 lira ka- Japon kabİ.Oe ~ dıt. 
zanan numaralar ıunlardır: lİ 'd 
33560, 54379, 148694, 161460 istifa et ~,. 
163653 v*' 198596. b•olardaa Tokyo (a.a) - jıpO• ı,ı~ 
bat" 289 bilete kırkar lira bioe1ia:ıia iıtifaıınıo " ,, ~~ 
ikramiye düşm&ttür. nızırlar araıındaki a11llf' •t 

--•- maııılıktır~ ~-

Ve Fransız si celbedileı> ~ 
donanmaları --0 ~ \d• 

----
V•ıiaıtoa, (a.a) - Ayan 

harciye encümeninin b•thca 
azi11ııdaa M&tter Popes fUD· 

ları ıö ylemittir: 

Ege mıDtakaıınıD ;Us '/ {~-. 
hHtanesi lzmirde y8C~ , l\' 
maktadır. Dr. Beb~ ~ ~ 
çacuk b11tane1i adı f~ ~ .. 
bu h .. tanenin dıt . fi dl lf \~6 
ikmal edilmittir. Ş~ ti f ~~ 

1 
Amerike jıporıy•yı bare· 

-K-~-

1
------- . ketsiz bırakmalı . J ipon, ltal

IZI ay ' ı 1•n ve Fıaosız dooanmaları· 
nı derhal imha etmelidir. 

Haf tası Hitlerle muv .. ffakiyetle harp 

11vaıiyle elektirk te1ıfl 
te ı.;iıab yapılmakt-dıt· --~ 

Ayrıca ve kısa bir •• ~f' 
da bu haıtaneDİD b' 

----
Kızılay h ftası bmirdc bu 

ayın yirminci günü b•tlıya 

ca~tır. H .. ftau ıo d~vamıoca 

cemiy, te yt ni iza kaydı ve 
cemiyet vıuid 11 b nın utm,.ıı 

için bir pı ogr•m hazırlamış

tır. Haft11 İÇll de ta~ebe ş 

biıde yeni iza kaydına baş
hy~caklardır. 

Htftanın devam ettiği 24 
ilk te şrin günü talebenin ve 

kızıl y üyelerinin İftira kiy)e 
Cümburiyet meydaoıbd• bir 

toplantı yepılacok ve bunu 
bir g çit resmi t kip ede 
cektir. Toplantıd talebe nu· 
tuklar ıöyliyeceklerdir. 

---o---
Komisyon ve 

çifçiler 
Çıftçi mıllar1n1 koruma 

kanununa uygun olarak te-

şekkül eden mürakabe ko · 
misyonu diin toplanmı~, bazı 

köylerin hazırlanan bütçele· 
rini t sdik etmiştir. 

ı~ıa ba elzem bir tedbirdir ." 

Pepea j pooyaya bticum 
fı"rioi huar~tı.., bsvip cd~n 
ıkiocı ayia aıaS1dar. Muma· 
ileyb nutkuna ıualarıda ili-
ve t:tmıştır: 

"-H•rekcte geçere ... Hıt 
leri d ıc: u ı zte rdea kovmalıyıı" 

ekteo çocuk
larının sayımı 

---o--
lkinciteşrinia sekizinci iÜ· 

nü, evvelce de yazdığımız 

gibi, okullar kapalı olacak, 
o güa memurlar kapı kıpı 

dotııarak ilk tahıil çağın· 
daki çocukları yaztcaktır. 

- .. ---
Otomobil 
fiyatları 

Takıiler ıaatinin yazdığı 

kadara y&zde 40 ilive ede· 
bilecektir. Fakat şof6rler de 
iıtenilen her ye.ıe ıidecek· 
ler, naz etmiyecekler, ayrıca 
gece 1eferlerinde zam almı
ya ca ldar dır. 

tanzim edilecektir. ı~· 
. ti' ' Yalnız llhbı teııfl _,,.,,-

malinde mtışktlllere t 1,-•· 
maktadır. Haataneııi• ~ 
yete reçebilmelİ içill J' 
levazımın Almaoyad•' 
biae ihtiyaç vardıri 

---o___, . ti 
izciler baı• 

lanıyot ıl 
,,ı, ' 

lımirli izcilerimiz te d• ~ 
veHa 23 üode ADk•'' t j,IT ·e p 
lunacaklar. Cumburı1 ot' 
ramı münasebetiyle ... f ,,I"' r 
yıpılacık olan aıu•' dl 
çid reımine iıtirak ' 
lerdir. 

---o___.., 
lociraltı 

( Saadet ) Kl,ealnden ah~ız.. Çorakkapı Pollı Merkeıl 
or ııı tie, 164 Hatım T • i O~DER T elefoa: 


