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'-.~!:zda:~~~a-
~'··· •j11ısıliın Ankara 

~Clatababiri tarafından 
•1ııınım1z münaaebe· 

):laaa giizel yazılara 
tbneyi bir borç bi-

~~ll bıa mubabiriıı de 
. •t itıret ettiii gibi 1'''i11 kalbi olan Au-

ıı" o • d b' t .cııp ora a ıraz 

ta b11luaanlar, Tirk 
t T&rk büllümet er-

4-•••11ıak fıraabnı bu· 
~ baıka tfulll bir 
ta lbaaına imkln yok

•IL& bizi yakuıdan 
~ t-ıyanla ve Tir-
~ :abQriyet hiikümeti· 
~~~. aiya1et Ye pren• 

'al' Öirenenler, yeni 
~ 1' durduia yerde 
~ llıiUet ve devlete 

' liir niyet besle· 
1 4&tıııanca bir cephe 
~lteıne.iae biç bir 
"- olamıyacatını 

\ •• ludik etmekte 
~ ~~lllemel..tedirler. 

'9ipJ0111atlan, T6rk 
~~ ~- farıat dlltttikçe 
.._~ Jalaız ılılcrle 
~ •rea beyanat 'te 

ile deiil herkesi 
~. batan cihana 

,~ tttlrtıecak bir şe· 
· lbJar Ye iıbat et· 
~, 
~ ~r kere dabo 

1 ~ott olana Tirk; 
~ 11111, •dak ye ve· 

"-ttv. 
~ lltıııı ılo lli•e ede-

: .. dalrıt •• ve· 
~ha ''iman dütm•n 
ı..~ ' •laalara da Tll! k 
~ 9~ hhnerbamat bir 

~ Jbklar ki Tilrk· 
' illlag kaHDA bİ· 
~·-'•da zararla çık · 
..,dır. 

,~Ra SANL~-
~l'İD yeni 
~ •ııaff atıuıti 
~I (a.11) - 25 ağın 

t ..,, boyanca 

~- Çia kıtaları 
~· J belerden aonra 
~,1 •Poalann eliade 
'~ hlılr ada11aı it· S::· Çia kıtalara 
~ • ve MamH 
~- ~•ktetlirler. Ba 
'"-a ~y Şek h\lkl· 

11 ırtauıtır. 

-1 
(Her gUn çıkar siyasi gazete) HALKIN SESi MATBAASlNDA BASiLMiŞ~ 

1 ... 

---.. 

.. 
... ... \, 1 

' \. 

' f 
' ... 

Mevsimler, g~ lir, gider, yıHnr geçer, ic111nlar doğu; bü
yür, ihtiyarlar ve ölür, her .teri öğrenen, bilen, d~şüııcn 
insanlar, b ..,r şeyde'f! önce ıbtıyulıkluını g ençler gıbi ça-
lııamıyacak zamm:ılan dütünnıe:leri lazımdır. 

lbtlyarhğrnı dütünmiyen iııaanlar, istikballerini nazarı 
dikkate almıyan milletlere be\1Ze fer. lkisirıİD de ıotıu kötü 
ve fecidir. 

Son Dakika 

MiLLİ ŞEF 
BURS ADA 

---o---
Aakua (a.a) - Reisiciim

burumuz lım:'lt ln6ntl maiye
ti ile beraber Balıkesirden 
Buraaya gelmiılerdir. Suu· 
jubktan itibaren yol boyun
ca halk şefimizi içten g len 
tezahüratla a1kııladı. 
Ankua (•,•) - Sivaı hal· 

lu tarihi kongr1:11 in yapıldı· 
İl glla6 coıkua tezah&ratla 
kutl•mııtar. Cümhuriyet •la
nında toplanan halk açılma 
meraıimi yapılan AtatDrk 
blıtlae çelenkler takmıılar· 
dır. 

-----o---
Münakalat 

Vekilimiz ıntaıuada 
---o---

Aad:ara (a.a) - Antalya
dA bulunan müuakalit veki-

limiz tetkiklerde bulundu .• 
Ç"'vik ve Maııoro kazalann
dapi i111aaü görmek üzere 
gitmiılerdir. 

-.---c----

L ingrad teh
likede deii miş 
l ---o---

Mo.skova (u.a) - Rus aöz· 

1 

cüıü Lozanoıki di> or ki: 
Bir ay evvel Almanlar L~

niograde girdiklerini ilin 
İ etmiılerdi. Bua&a de Lenin· 
1 g adın varnılarinda halan• 

1 
dukiau iİbi demiryoJlan dö· 
iüm6ilii de tahrip ettiklerini 
yaym~ktadır. 

Halbuki bütan bunlar Al· 
manlaua malim olan propa· 
ğanda oyunlaradır. Zira Le· 
nizıgrad müdoı f aaıını hald:ile 
yapmakta ve demiryollara da 
normal bir halde iıieme~l"· 
dirler. 

--o----
Altı ltalyan 

tayyaresi 
düştü 

Londra (a.a) - ltalya ha· 
va filoıu yeniden Maltaya 
hücum etmiıJerdir. Bir mik· 
dar hasar yapmıı iıe de in
u a ca zayi t yoktur. Bu filo· 
dan alb tayyare mldafu 

Italyayae nebi 
gazetesi 

girmiyecek 

toplarımızın ı.teıiyle denize 
düıurilmlı diğerleri de b.ı· 
sara uiramııtardır. Bunların 
dtı üslerine kadtr dö1ıebile· 
cekleri şüphelidir. 

-----o-----
Amerikan pet-

1 rolü Rusyada Roma (a.a. ) - D. N · B. 
ajaaıınıa Romadaa aıreudi
iine 1are maliye nezareti 
ecnebi ıazeteleria ltalyaya 
ve Araa•atlui• ılrmeleriai 
meuetmlıtir. 

1 
Moıkoya (a.a.) - Ameri C 

kan balıriye komi11oaaaa 
1 relen mal6mata 16r• Vlacli· 

ı voatok limanına ilk Amerika• 
petrol ıemiıi varmııbr. 

Milli Şefin Takdirleri ----
Balıkesir - Burayı teırif eden Milli Şef 

loönü cadde ve ıokaklan dolduran balk 
tatafınd•n coşkun alkıılarJa kuşılumıı· 
lardır. Şef ııhri gezmiı, ve halk ile tomaı 
boyurmoılar ,.e ıunları ıöylemi~lerdir: 

.. Viliyethıizio her urafıoda vatandatları 
çahıkan ve 11eş e: li buldum. Bahkeıiri milli 
birliğin bir örneği gördüm. Baradan neıell 
c yrılacağam ve ziyaret ~deceğim viliyetlere 
Bahke.sirin selimını götiireceğim." 

~--o -·-

atelye ve depolarında çalışan ameleye be· 
dava yemek verme kararnı ıll tatbiki•• 
başlanmıştır. BuiÜD ilk olarak Üık&darde 
tütün işletme ve am'11e çocuklanma bakım 
e'tinde 1200 ameleye yemek veı ilmiıtir. 

Yemek çok beyenilmiıtir. Bu uıalla hl· 
tiiA yiirdumuzdaki inhisar idarui ameleaiae 
teıEUili karaılaıbrlmıı bululim&ktadır. 

--o--
iDARE AMiRLERi 

Ankara - Dahiliye Vekileti id.,e lmiı· 
leri ar.ııında yapılacak yeni tayi• •• ••· 
killere dair baızırbl&lata geçmiftir. Dua va
liler tekande ıevkedileceklerdir. Ba aaldl 
ve tayinle arasında Trakya amami mlfet· 
tiıliiiae de kimia tayin eclilecetl belli ola
cakbr. 

---o---
Köy çalış malan 

Sivas - Vilayetimizin bitin mlllaab· 
bada kay kaauau tathik edilmekte, birer 
nllmune k6yli vücua retirmek için çalııma• 
lar devam etmektedir. Nlmaae kiyleriade 
yeni tip binalar yupılmıı reaiı caddeler 
açılmıı, ilk mektep ve deiirmea lüaalan 
karalmuıtar. Nllmuae kiyi erinde kl1llye 
toprak tevziatı yapalmııtır. 

---ıo~--

Dağcıların gezintileri 
Kayıeri - Kayseri dıtcılan 3850 ra

kamla Erciyaş tepeaine çıkbktaa ıoara To· 
roılarda bir rezlnti yapmıılarchr. Mavaf
fakıydle neticelen b• rezintide 2000 , •• 
kamla G&lpınarda kamp kurmuılud1r. Ka
zıltepede ıezmiılerdlr. Balıiarıada r•dl 
aaat ıllren bir iniıten ıonra geceyi madea• 
de ıeçirmiılerdir. Daicllanmız tekrar Kar
ıeriye cUSamlılerdir. 

--wmı~-

BOtçılerindı monataıı ıapılu 
111auıtıırııız 

Siirt, Mani1a, Edirne, latanhal, Yozpt, 
Aakara, Çorum, Konya, Airı ve Kltala,. 
viliyetleriain 1941 yıla blltçeleriade mlna• 
kale yapılma11 ve maaum tabaiut veril
me•i icra veldUeri heyetiac• kabal ecW. 
miıtu. 
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Çocıı 1 de i'kiıı hu m 

il bu b r boğ zd nu ı· 
zihk gö ülür. Dif t i b şl ın-

ğıcı ~u def il zleye b o
zer. Uk b şbı ğıçt boğ zd 
bey z J ·c ve z r ( gışıyı 
kazip ) h nüz t e ül et
medıği için h st lığın göde 
ıörillup t şhi dılme ı güç· 
tür. 

Bu devre uc ~boğ zd 
alına ıfarz mıb:rop muav -

ne i y pıldıktan sonr i bo-
n.tov r teşhisı il 1 şılır. 

Boğ % mu y nesi d kız r· 

wış ve İ« miş b denıci 1 r 
ü.z rinde v ya boğ znı ar ·"i 

nında beyaz vey ül ren· 
gind lek · görülürse b 

hğm ii tlem ğ yüz tuttovu 
anJ şıbr. 

Bu devre d h t r yu t-
ku makt güçlük çe er er, 
ağız f n o r, boğ z ve 
buru da uru1ak bi sedilir. 

Şiddetli va 'al d ı basl 
yavıunu yü eği biık ç gfin 

zarfında b shı lığı ı.ebirine 
(tok ioJ day n mıya a du· 

ruz. B zı diftcra b rı ö 

adcksidezs ( nefes tıkatıma • 

snıd n) ölü ler. Bun "z bhı,, 
diyoruz. 

ihtil tları 
Boğ z ve burund ki difteri 

çocvğun boğın.ını t koy r k 

nefe aldırı az, o ı. m 
bast dudakl n morarıp svsi 

esilcrek ölebilec ği gibi 
difteri mi ropl rınu:ı tok ı i 
kdk adcleleri, böb ek, boyin 
ve sinirler üzerinde tc ır 

eder k felç (kötü üm) ve 
körlükte y p bilir. 

Ku§p lnı eso ı d ço· 
huktaa h r h cgi nefes. r.l r· 

Jığı b aıl o ursa ihmLI etm -
meli, bcaıeo boğaz müt b -

sısı bir doktora mu ye .. e 
ettirmeli, y yet boğuJm t h-

li esi v s ı;cf o u u 
dcJıner lı r:çı y raen o-

f es im ı tem· a e. ılwdi· 
dir. 

-Sonu va:--

tıj j l ıi 

Fiyat ı ı r s 
t fsilitıı tupla 

lıınir Post Rest nt 

o -

13 d 
v og 
K m paş a. :z ı ı Ô e 

öyü de bir ci )d olmu , 
h:net Tar k dınd. i 

şahıs, hcnilz nl iDH v n bir 
sebepten 13 yaşı ·d tıİ oğlu 
Ali T a· ğl • ldü müştür. K 
ti baba tut ıJlmuş, hadise 
h lund liy c t hki _,.. 
t başlanmıt>hr. 

--o-
• 

nı e -
c s d 

obul -- H liçte s bz 
bili ö ü de i ! hı e 16 
y şlaruıda dar t l in 
olun n bir çocuk c e i gö· 
ıülue y ı~ ınışhr. 

Y pıl .. ı-h h' t I'.' tice
sind m ğtu ı u bir müddet 
evvel s ı sı tut d .. nize 
düşe \e o gü deu b ıi ce
sedi buluna .11yan K uıil oğ
lu Cemal dtnda bir çocuk 
olduğu nl şılmışfır. 

o---

('•• -

c Ve
ş brimiz.~ 

mkı trenle 

Fu g o 1.J d N cip 
oglu g son Mehm t yukcel 
Ob ta ı oğfu M r12k ve büeı
t il oğlu Mus fo gazinoya 
ıt ç t 1 e şık ç lup par

pna ında s lm ı h ik~n ya
i.uil n ış ır. 

§ çic lei'd Gümrük ser
\ iş ışl rinde n:cmuru A bdil· 

1-:ııu!ır loğlu Ali vo maliye 
d i i o cılı rnd n Abdul· 
lı h ğ o Tayy r res.ui Liiat· 
krı ç 1up lıa maJ Behçet 
v H nn cc-u-,daki ş bıalar 

v ıt sile ~ese :üıtçı HHaD 
oğlu Seyıt Ali ve lbrahim 
oğlu Ahmet adı ıdeki şıhı• 
1 ra s;ıııthkl rı t.Jsbit edil'11İf 

ve suçlul ' yak 1.ınmıı ve 16 
kı o 200 gram kLcğıt eldts e.· 

dilmi" ve cümlesi mahkeme· 
ye v rilmieılerdir. 

amak 
G ziler caddtjsinde Kerim 

oğıu Ahmet 1 diye uiz:a
m tın y nı b reket eltii
inckn dol yı kendisini yaka-
1 m ,k i t :y n z bata mcmu· 
ru 17 s yılı Hüs yin düııü
m ri b ç la sol göksU al
tu;d n bafıf ısu,dte yara1 -
dı ınd n y ka!aomıı qc ce· 
rcyt:tı eden m bk me 11ouun· 
d y şnuc üçü olmasınd 
20 gUn b p~e m hklim ol-
nrnştur. 

§ Kem r kuruç10y mahal· 
lesinde Ali oğlu HGuın ve 

mn t fa oğlu Ali sig ra y~k· 
WPJ mesd .. sinden D mir oğ
lu s bı h Ha demir ve 
..,op ile b ş ve kolundan 
ağar ıarette y raladı larıu

da yakaJ nmışlardır. 

ô üm sebe
biyet 

H 1 pı nr otelyaıınd r.ıı 
sim oğla moklniıJ Ali t ürca 
id re indeki nıaaiı>CJİ diğer 
bir mnkincy bağlamak iıte

yen y i yıt.. de ç howr Su ey
m n ğlu Aıiyı iki tanPen 
ar ın s ştı m.a k surctile 
ö ü üı e s cbiyet v rdiğıu .. 
den y k ) rımışhr. 

-o--- .... 
s a k 

lim oğla Hü
r.ad bi• bıç k 
1ı mııtır. 

., il & 

- 19- \ a;un: 
-- 11' 

Bütün bu müddet y .oi ay ocliyord•· f' 
t:liaci ayda huımt bir poıtaca Ça,.fiff ~~ 
ni bir ınektt p fgetirdi. ,.._ 

Petro oğlcaa yeaidea ıor•t°' : -11 

- Doiru yol mu, yokH aa••••td 
diyordu.. ~ ..._ .. 

Ei4'r biri ıı ci ıartı kabul ediy•"" ft ~ 
ma yan.ama rel iı birliii ,., ... ~ 
ikiad ~artı ibtiyar e:iiyor11a çı diff, 
manaıs ' " ve rllnloO baaa bildfr, 
ve ediyordu. -' 

Çareviç bu mektabu aldıfı ,__. ~ ~ 
fiyeainde bu!aouyorda. Derbal P'"' J -
çikofa gitti ve baba11Dın yaaıaa ~-
karar verdii ini ıöyledi. 

Meuçi of ona ıorda : ~ ~ 
- Met rea:D Ôfroıiai nered• r. 

ııı ? 1i; 

- Riıaya kadar bor•b•r ıl 
Sonra Petcraburıa iade edet•lll• 
verdi. 

- Ôyle ise ıeıaiale beraber ıU 
ihtiyacın var mı? 

- Evet .. 
- ~•Da bia dokat veılyorli• p.JI 
Bundan ıonra Çueviç Ud bi• 

ıenatodau aldı ve yola cakb· 
Beraberinde metreıi, metretl-" 

ve iç tö hizmetçi vardı. . ' Y otda Çaı eviç oda lıismetçW-
aın yanına ıitmiyeceiini, falsat 1.tl. 1ı 
aaıayını iltica edeceiini llJl.....,...-1 
t eyzesi Muiye de teaadlif ıtd· 
K11rlıblllt n ıeliyordu. Çaıetiç d 
arabasına bindi. Yolea ı• ıelıll 1 

tular : 
T eyzeai ıordu : 
- Nereye ridiyoraua ? 
- Bederimia 1a•ı•a. 
- Çok iyi edlyoraua. Ba"'" 

kaıandırmalı11a. Papu o._.ktt' 
zanacakbn ? ~ 

- Doiraıa babamaa laOfll.. Iİ" 
~iyecetimi bilmiyoram. 81111~_.-. 
bır yere saklanm•i• dltl•ı,..-
ve •il•m•i• baıladı. 

- P .:k tyi , aere1e ıakl••-f ı 1 
yoıauD§ Soai her 1erde b8'"'• ,,-_ 
tarda kapah anam dl1la1DiJol 

111
"" ",J 

onu unattuc, ona yaımıyorı••• 
sıöndermiyorsa•. 11_,.,, 

- Hayır, bu kerre yol• ~idi• 
diıine bet yilı rable ıl•detd 111,r 
yazmaf • sıeJiace, buaa 1•P 
yorum. • o'JI". 

- Ba yüıdea ma;dar bıl;,:;,r' 
yet validoo için olac.k ... · 
için değil.. ""' 

- Niçin beyhude maıar o1' 
no kazı.nabi iriı? ,,. ~ 

- Babanın anoın yiae 1!!!,ı' 
ve bir k1ıç çocuk dala• dos-
lediler. 

Bundan bt.iberia ••' • 1 ? . ~ 
- Hayır ~baberi• yok. ~P" 

• iZ 

- EYet b11b n ba fikri b., 
.. b ktan aoora ediamit olacalı~_.:MI' 

8uada11 ıonra teyı••' ••111 ~ 
ta ıörd8i0 'ile Libaada k.ı-• . ~ 
resini verdi. • d• ~--

bul, Bır m ddettcn 
beri Is u 'd b\>lum akt 
ol n M a if V ilimiz 8. 
He n - Ati Yüc 1 Ankara-
y dö müştür. 

Çu eviç bu fır .. tt•• iatil:. 'fi 
doıtuau bul i• ıitti. c·~ 1911 
ye iltica edebilcceji•e dı•' ,1 A \ 

alacak tı. ~ -
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.-.-...... ~iılıl• } Geçesa gilnkn n&ıhanızda Fuar ve bmiria 'ien ve giden Kahve ayrı mıyor bem b.,ı. reziıece1r rerıerıne .ıt oıa. 1ae-
--o-- nim gibi lzmire }'erıi g. Jmiı bir ziyaretcl 

lllebuslar Daiıhlacak . S~fya, (a.a) - Sopraaya vatan.d•tımı:aua yazıaını olıudum. Ciddea 
fuu büyDk bir Ş· beş ı dir. fzmirfu her tameclialadeki bükümet ekae-.. - o-

~'il· 1neıb11111 8. Hlal 
'-a... ~ lıaabaldan, Caalınra 

Tı ~ Dr. Akif Arkan 
~ •daa1 Ordu mebaıa 
~ Sam T acan btaabul· 
t.l' l•ace)i mebmu Sami 
~ Alqelairdea bmire 
·~•rdlr. 
~~data mebaıa R-.lami 
~ latallbala, Eakiıebir 
~ ~ Oımaa lıin llaaiıa· 
~ •ılr mebaıa Hacim 
&...~ • Ç•raldı Balıkeıire 
·~ .. dir. 

....... 
~ol tevziab 

\ ~ ~ldlrlıtı. ..birde 

----o--
Ôn&mkdeki iki aylak ib· 

ti1aç için! kahve teniabaa 
yakında baılaaacaktar. İ•fe 
m&d&rllfllace tevsiat için 
icap edea baıırlaklar Japıl
maktad11. 

Geçea ldef aki te.siatta 
r6rülea bazı uokıaolara 
bu defa meydaa Yerilaıiye
cektir. 

Haber aldıfumı• ılro 
lzmlr ihtiyacı iç•• datıtala· 
cak 752 çaval kahveden 
tabmltler içla baadaa e•
•elkiadea dalla blylk bir 
laiue ayralacakhr. __ .. __ 
Bataklık 
Kurutuldu 

~~da petrol tevzi•· 
~ L_~ etmektedir, 1oa 

~ ....... bir partide mi· 
~1111lktarda petrol ıel· kartak klylade balaaaD 
l.,., 300 dekarlık bir sabadaki 

~ '-tltt IDaballe bskalla· bataklık, Hbipli olduju içia 
'ı~ t..ue yapılmakta, ••· kay halkına b&ylk bir ıarar 
~t.lı ". 1111 tatbik edil· vermekte t idi. ba bataklık 
)t ~ luuatalmaı •• kl1 laallu ıl•-
~·ak lar rbiaek ve •tma dndi1>dea 
~~\ ÇI kartalmaıtur. 
~ ~te Kiıeler kiyi•- -•-
~~""'-•t otla HlaeJI• Ok-
~ ltarıam 1ıı,ıhıde• Cezalandırılan 
~' Oil• jbraldml N•I· 

§~ iM.çak kilo kaçak arabacılar 
tltıa ntarkea ta· 

~.· AdllJ•Jet ferli· 4 Arabacı ve 2 ı•flr müı· 
terileriaden f aıla &cret iate-

'--o--

~Uarda 
~ ""- b•ar faarı ıı,.. 
~~ia u7111 383984 

1 TA~VıA
~tcILER 
~ ~· ( a.a) - Taı 
~~ldirlyor: larillı·Raı 

anıkaftmtt edi· 
~ •• dol•JI lalkü· 
\... '"-ı • alyuetiae mÜa· 
~' lair kaç ı••ç haa 
\' tlai Tahra• ilıerlede 

dlkleriadea BeJedl1ıce 25,., 
lira para cesuıaa çuptarıl· 
mıtJarclar. 

Soa rl•lerde Faar civana· 
dald arabacılarla ıoflrleria 

m8fterileri1l• pasarhi• rlri· 
ıerek fazla 6cret iıtedikleri 

•• mak 1erlere ritmektea 
daima aakıadıklan aalatıl-

•ıbr. Belediye sabataıı, l.a 
fibileri takip etmektedir. 

Bazı otelciler le Jokoatacı
lar .da temiılik mueleıiacle• 
cızalaadıralmıılardar. 

ltalyan denizal 

rafı da t-nfestir. 3 - 4 güadOr ıezmeclltim 
rlyeti barlia ikinci pıli cel· yer kalmadı . Her kafeyi muntazam ve te· 
sesini akdetmiıtir. . Baıvekil miz gördüm. Her yer çok güıel. hele ber 
Filof ile Möıyö Graborık, laciralta plaji ne,, kadar övülae ıezadır. 
mebuslar tarafından aorulaa Bilbus ~ tiafço1a Ağ. ıneıaau ' alıcı !arına 
muhtelif ıuallere cevap ver· da a-ittim. Gaztleniıdo okıaduğum ıibi pek 
mfılerdir. Ôjledea ıoara mil <emmol buldum. BRnyol;u hem tnoıiır vu 

Defr~dilea bir reımi tebliğde hem de milth:rilcre ço dikkatle bakıhyor. 
hlldimet ekaeriyetio OçlD Buraların müatecirlerini t ebrik ederken Js. 
pakt devletleriyle iı birliti mirin pek deierli belf:diyo reiıine de caa· 
aiyaaetiai tamamen taavip et- dan teıek v~ kendileriı i takdir etmemek 
tiii Ye Mihver devletlerlala mamküa dejil. lzmlrli yurddaılar hakika· 
nihai ıaf erine kani baluadujıa ten bahtiyardırlar. 
be1aa edilmektedir. Koayanıa Seydiıehir kaıatıadaa 

-··----
Japonya 

~~;~.~~~~. •i••· 
aıaıa V aıinıtoadaa öirenil
dijlae s3re j aponyaDID son 
alyaıi teıebbüıleriae raf mea 
Ruıvelt, Sovyet Raıyaya 
harp malıeme•i rih~dorme
te azmetmittir. 

Diior tHaft•n Çiae ya· 
palasa yardımı teHİ etmeje, 
ıa2iitere ve Hollaada Hia· 
diıtaaı ile birlikte J•poaya· 
aıa ceaaba dojra 1am11ine 
maıai olm•i• kaı ar vumiı· 
tir. 

Ba ıuretle Japoa1a tama· 
mea çevrilmlı balaamak
tadar. 

Saattley (a.a)- Sovyetler 
BirliiiDİD• Amerikaya ıöıa• 
derdifi aılreri heyet Alaı· 
kadaa Sipka1a ıelmiıtir. 

- .. - ...... 

Siyam kuv
vetleri geri 

alınmıı 
Toko (a.a) - Sayıondaa 

relen bir lıabere ıare Siyam 
hikimeti, badat ••Jinlae 
memur komite relıi J•po• 
iıalanaa, milli Çia badat 
mıatalraaıadalri Si7am kuY· 
vetleriain ıreri ahndıjıaı teb· 
Jii emittlr. 

Mehmet Aslan 
F .. ~ 

Tahsil çağındaki ço· 
cuk~a ın sayımı 

ilk t. bıil çağı ada buluaaa çocaklan• 
sayımı içio Maarif müdürlükleri h•zırbldara 
baılaruışht. Çocak sıyımıaıa bu ıeae 6 
ikinclteıria Cumartesi ginli yapdmaa all• 
k•darlarca kararlt.tbaılmııttr. 

O sGa .. Maarif iıtatiıtik ıtha& .. addeclil
diiiadea bütla Ukokallaı tatil ediJecektir. 

Sa11m yiirdaa her tarafında ayai fhde 
·yiikaek okullar hariç olmak kere· llaarif 
Vekiletiae batlı reımi ilkokallarla, orta •• 
mealeki tedriıata baih ı&adib ve alr,.m 
meılek okallarnnn memar, öjretm•• •• ta• 
lebelerladea de iatifade edilmek ıau.tile 
yapılacaktır. 

Köılerde m11btar, öfretmea ve ejltmea
lu, 11ablye mldilrleri, ilk tedriıat mlfettlı· 
leri ve Yill7otia teaıip edeceji dlier klm
ıeler ba iıde çıhıacaklardar. 

--------
Dükkanlara fiat 
listeleri asılacak: 

lataabal - Fiat m .. kabe kotrel t .. ld. 
IAbaa dla telefonla J•pılaa ilaltarlana •a· 
JUi aekisi balm111tar. Ban lan• dlrcll ma• 
nlfatara Htıtlarına aittir. Dijer ilatilıır . ila· 
buJuı fotoğraf fllml, fraacola •e bakka
li1• et1a11 bakkıadad11. 

~ .:•lı l:aombalar atmıılar· 
~ ••lt'e lraa laariciyHİ 

~--.=~• teyit edilmiıtlr. 
~.,...._, • paa lraa ta7ya· 
~ 41 .. alar tarafıadaa 
\"-ı ._.U11aı1ıerdlr. Baalar 

tısı ~~~~ıldı . iki ıazd;-";ır ııı 

Fiat mtlra\;abo komfsyoua leTllaln ita• 
arlamıı, ba ınaddele.r muhtelif ka11mlara 
rare ayrılmıı ve levbı1ar ona rare taaslm 
olaamuıtar. Bu leYhalarda, flatlerl itublt 
edilen maddelerın fiatleri, flatleri teıblt 
edilmiyen maddelerin de kir ytlıdeleri 
koamattar. Komiıyoa ba levbılan U•af 
cemiyetleri va teıekklllui va11tui7le bl· 
tin dikkinlara laemea teni edecek ve 
d&kkia aalaipleri de baaları balkıD fir•• 
bllecetl bir yere, vitrinlere koyacakbr. 

• ~ lair ••mte kaçmıılar· 
~~·--.::rrialiri yakalamak 
~clarmak içia lraD 
ii' "• her baaıi bir ~ ~la. balaadaklarıaa 
~ ' •h•mamııtar. 
~lln çıktı 

..-;.e (a.•J-Villye· 
k_~ '- •llalm oımattla• 
~ f '-ilda.U ormamada 

\......" :::::· ........ .. 
""- ll aaa faW ,.1sa1u .. 

..... •ıdıı. 

Loadra. 4 (a.a.) - Balaıiye 
aesmretieia tehliii : lasilia 
kraya16rlerhade11 Dermi Ho· 
ıac ıafak a6kmede• aa etval 
bir ltal1a• der.eisalb11 ıörA 
mllıHlr. Kıuvaalr rotaııaı 

dejiıtirfr ve ılrati•I arttı
rarkea cllf1M11 deaiıalt111 
alratle deaize · d•lm•i• tı. • 
ıebbilı daıifte de krayaıir 

deaiulbyı ikiJ• 1aımıı Ye 
eakaaaıa bir ~ıamım bir 
mlddet ılrlklemiıtir. De
alzalb mlrettebataadaa irim· 
ıe 1rart1rtlatnaauıtu. 

lıpatıı-ı 
lıtaabul - T11aviriefklr •• 

Soattılıraf raaetelerl lıft 
idaıe komataabğa tarafından 
birer fla tatil tdllmiflerdir. ___ .. ____ 

Roterdam 
Bombalandı 
Loadra, (a.a) - Uçaa ka

le tipinde bir ta11are•i• ba
ıla lfleclea aoara Roterdam 
cloldanm bo•ltaladıj'I lir•· 
nllmfıtir . 

----
Maarif müfettişleri 
Maarif mlıllrlliiadea 10 mlfettiftM 

mlreklrep beyot lzmir k6y enatitllerinde 
tetkiklerde balaamak lıere ıelarimisde• 
barekt edeceklerdir. 

Mlfettitler lzmir mıatak111ada JS rl• 
kadar kalacak Ye tetkiklerini• aeticeıiai 
bir raporla maarif mlldürJBflno bildirecek-

lerdir. ilk tedriıat teftiı heyeti kadroaa 
1eaideu 8 mllfettlt daha iliveaile tak•i70 
edllmiftir. 
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8üy6kçe"'ııı!c~do otuı.rn 23 yaşl~ııod 
0.u~wn odıtıtAa bir udU .. f>lı.lı dün bt~diği 
biıildott~ı, Küçü

1

ıçc1' mece yolunda giderkeıt 
şosenin l ariı blılt· aaetindea aiireıtle gel· 
mekte olaıı bir y6k kamyooile çarpııınıt· 
tar. 

1 

IPolo · 
tülü 

18 a he 
~ vn dım 

yapı 'tcak 
Çok ani ve şiddetle vakubulao bu cn:rp· 

m• ueticeıiade Osman kamyonun &ltına 
dilşmüş, feci bir şekilde çiğoecmiıtir. 

Celbedilen ııbhi imdat otouobilile Gu· 
reba hastanesine u kioluunn Osman az 
ıonra aldığı yaraların tesirile ölnüştür. 

Şoför yal cm1~, ka%11 dt fı udu t bkika· 
ta başlauwıştır. 

---o .... --

V şington (ı!.a) - Rdıi
cumhur b y Ruzvelt KAno
d da t lim görmekte olnt'I 
Po!oı:ıya &ıt l ruıa ödünç ~e 
iade k nucu m ııcıbince m l· 
z me ve iaşe bakımnıd n 
yardım edilmerıinfiı müsa de 
etmiştir. 8 1 Ruzvelt Ameri· 
DUi llrZUSU g yıi inıaai bir 

• 
aı e Kanlı bi faci l şet1:ilde istUdilinden m hrtun 

edileu Poiuoy .:un tekrar iı.
tikJiline luıvuşınaııdır. Carih, Kasımpaşt.d Kulalıııza 27 nu· 

marala evde oturcn ve seyyar nhcıhk ya
pın Sabri adında biridir. 

Faciaya sebeb, güzel ve gecç bir kadın 
olan Y akbulenia kocası Sabriye l:arıı ıoo 
KliPlerde fona muamele etmetidir. 

Bu yüzdeu aı -, sık birbirleriylti kavga 
eden karıisoca bir müddet sonra da dövüı
meğe baol mışlardu. 

Ka1111aın mukabeleleriıae fena halde sinir -
lenen Sabri, bıçağını çekerek Makbulenia 
iizerlae ıblmıı, onu 12 yerhıtlen bıçıkhyn· 
rak kanlar içinde yere sermiştir. 

Yaralı kadının feryadıua k<rtan zabıta 
memurları, ifade veremiyecek bir halde 
bulunan Makbuleyi Beyoğlu hastanesi e 
nakletmişlerdir. 

Bu aile faciHuun tahkik•bna müddeiu
mumi muaviuleıinden Fehmi Çajıl el koy· 
uş, carib kocayı uticvab etmiştir. 

Mals.bule11iu sıhhi vaziyeti tehlikelidir. 

--o---
Bir genç kayboldu 
Zabıta t=ua h bir tagayylip hidisesiwıin 

tahkikatın• el koymuş balanmakt dır. O.s
mabeyde Rumeli caddeıiade Zekiuin apart• 
manınıa kapıcı!ı Dursun dün zabıtaya mü
racaat ederek, 16 yaşlarında K:ininin üç 
gibıdenberi eviae gelmediğini ıöylemiıtir. 

Bir orta mektep talebesi olduğu ~anlaıı
lan Kininin zabıtaca araşhrılmaııaa baılaa· 
mııtır. 

Adları 
--c:--
blrblrina ~ benzıuen 
kazalarımız 

ltjmlerioin bit ibirine beuuı liği dol yısi le 
iltibasJa vuku bulmam ıı ve evr.<l l m yar.ılış 
y~re gitmemesi için bo gibi kual..rıo i.rsiw· 
!erinin altına \:İfiyd isiırıluioin yazılm~sı 
vilayetlere bilditifmiştir. Bu }erler arasmda 
Çorumo'uv Osmeacılr, Biteciğin Oimnneh, 
Seyhaınn Osmaniye k z liıril~ De izlinin 
Sarayköy, . TekirdağlD Saray, Am=ısyaıun 
Saracık kaı.Jarı da vardır. 

··Orta mek ep mu 1 im 
lerini ayi i tele ·i 

O rta mekh p muallim~ rindeo terfi müd
detlerini dolduraoiarı~ terfile!foe ve yerleri 
deiittirilecek ortA ınektep mu 1 imleriy1e 
yenide .. tayin edilecehlere ait listeler ha· 
zırlanmaktadır. Bugünlerde Vekaletin tes
ribinc ar.1oluucc br. 

__ M_ill_i _p~ ango 

-- , ___ _ 
Fansa 
Gönüllüle i 

Ver •Y (a.a) - Ruı cep · 
besiode Bolşevikliğe karıı 
harp edecek Fransız gö· 
aülleri lejiyonua barekctı 

müna1eb~tiyle dür. akş111ru 
VeuaydA bir luşla avlu unda 
aslıleıi meraiim yapılmııtır. 

Meıaıim es-.aSJnd lejiyolil 
merkez kom.İlesi reisi De 
longle göcüUilıHiu b yru· 
tını. ctpheye hareket tden 
ilk hıbıların kumaudtıuı ole.o 
albay Duç Rot'a vermiştir. 

Kahire ( .a)·-Mııar Dahi· 
liye nezantinio tebliği: Dün 
gece· Kahir~ v~ Sü\'eyı ka· 
nalı mtı. takalanna bir bava 
akını yapılmıtbr. Kahirenia 
civ r mahallelerir.ıe bir bonı· 
ba düşmüş bir kişi ölmüş 
ve 21 kjşi yar lanmıştır .. 
Hasar ehemmiyetsizdir. Sü-
veyş kanalı mıntakıısında 
haıar olmuşsa ö insanca 
zayiat olmamııtır. Nil man· 
sabının büyük bir kıımırada 

da tehlike işaıeti \'erilmiş· 

tir. 

--o--
Geceki Sovyet 

A 

resmı bU" " " 1 P. 2 1 

Londra - ( R dyo 8,15) 
Cephenin bütün kı11mlaımd 
şiddetli ~arpışaııalar olmuş · ı 
tur. Dün yapılan bavtJ ruub 
rebeleri esnasında 28 tayya- J 
reden ibaret zeyfotımıza mu 

1 
kQbil d6şman 57 tayyare 
lı:aybdmiştir. f 

Siyam 
indiçini 

To~yo (a.u) Toky:-dnn ::ılı
nan haberlere göre Siy m 
hüıdimcti Japoıı hükiinıet.i ııe 
H1n içitı.in J potılıo 1 t ı afın

d n i,1g ı• uze:riııc Siy~mm 
huduttaki kuvvetlerini geri 
çektığiai bildirmiştir. 

f) Q 

ZI (Saadet) 

Kal Boris 
Alman a~nirallnl 

iabul etti 
Sof yG (a.•.) - Kral Boris 

Atm· n amirahnı kabul et ti. 
Bu kabulde bs:zı nazırlar ve 
r.esmi şchsiycller de hanr 
bulundu. __ .. __ 
ran başvekili 
hastallandı 

Tahran, 4 (a.a.) - Reımi 
tebliğ: Başvekil Furugi Haa 
hastalanmıştır. · 

Pazartesi güaüadenberi yat
maktadır. Doktorlu bııve

kilia iki üç güıae kadar iyi· 
leşeceğiai tahmin ediyorl1r. 

---v--
Leningrad 

önünde 
M"skova, 4 (a.a.) - Sov

yet sözcürıü L'lzovski, Bri· 
yankın ıaptedildiği hakkın· 
daki Bedia Radyo iddiHını 
gülür:ı.ç bulduğnau ve bunun 
bir radyo zafHi oldujunu 
ıöylemiıtir. Royter ajanııaın 
muhabiri Almanları Dil'ye. 
p .. ri ıallarla geçmek için 
yeniden teşebbiiüslerde bu
lunup bulunmadıkleıı sorul . 
maıı üzcriıııe Lazonki bu 
kabil Lir çok teıebbiiıleı ya· 
pıldığını ve hiç birinin mu · 
vaffak olmadığını beyan d· 
ıniş ve henüz Leningr1ı1t ka
pılarından uzak bulunao Al· 
u.anları ileıliyemedildeıini 
va mevzilerinde tutunmak 
için büyük takviye kıtaatına 
ihtiyaçları oldu;uno iJive 
etmiıtir. 

Silma (a.a.) - Hint kuv
vetleri baıkumandanı Gene· 
ral Veyvel : " Önümüzdeki 
uzu4 bir yol ve ıahmetli 
gü.ı:in vardtr. Hindiıtauda 

bir r" if yoaluk bit muharip 
ordu mevcuttur. Bunlardan 
yüz bin kişisi deniz •ıarı 
memleketferdedir. 

Alt nrarkta 
E i tiyatrosu 
Yarın akşam Eti tiyatroıu 

saanat~irları tekmil kadroıu 
i11! ve be:-abcrlerinde aynca 
(15) kişilik Macar, Çin ve 
Y 1ı1nan varyeteleri biılikte 
Altıuparkta. temsillerine biş· 
J yac111kJardır. ' 

----- l.d ·ı il" 

Ankara. - Başfe~_,~f 
ıün öğleden evvel lf f'' 
vekiletine giderek M1~: ~ 
kili HıHn Ali Yıce e.f,f. 
saatten fazla mıaarif .~~t 
etrafında ır8riım01 ,e 

1 

almıştır. 


