
!!__AÇIK 
,, 
!tk -Bulgar 
linasebetleri 
lıakkında 

- --'-•lıar mecliıi harici-
Je eacimeni reiıi 

Sobraayada ıiiylediii 
''l11lıta Bulıariıtanı ala

•dea meaelelere te-
•dırken T&rk • Bulgar 

!.etleri haklnnda da 
L..~ ıarip bazı beyanat....__•ak fıraatıaı kay

"ittir. Hatibin en çok 
'' tallaf balduiumuı 

"' lllalardır: 
--~l•riıtan hadadlanada 

llleçlıal kalmııtır ki. 
l'lrld1e ile mlnaae

l "' lıclir. 
~ \'aaefe, ba mlnaıe· 

-brlatalım ki Ttırld
doatlak bailan ile 

L.~I oldap memleket
~ takip etmiye ka
·wraıil aiyaHt mal6m 
._.çlaal kalan hiç hir 

Jokt•r. Tlrkiyenia 
"'-1aca çok .. mal6m 

._ laiç bir de•let tara
&erre kadar ı&phe 
• imkla olmıyaa 

t •• merd harici 
•daaiıimdiye " adar 
OJaa oyaamıyan aa· 
et.. tlphe etmek 

\ ltar.lıt•ri hakkında 
t..... cemileklr olmayan 
~'11 bealemek demek-

~ içia Balıar mecliıi 
ti .. clmeai reiıi, Tür-
~'-•tinde bir detiıik
~ dıtıaa, olmıyacatıaa 

~t~lc6metimizden yeni 
\.._..'••yon beklerken, 

'-1 Yaaeften T&rk 
~•:doıtlutaadaa ıBp· 

••la. dojra olmıya
ifade edea Ye eıki 

~Ilı taıhih edea yeai 
L.lmtemeyi daha mu

\ "Ql•Joruz. 
~~ taı: 

~. verdiii ıözden 
· Tthkiye kendiıine 

1 t 'd•ae ıonıaz bir iti-
• ''lıiyeye doıt olana 
0

1••uı bir muhabbet 
1 

ite bu kadar ... 

Sırrı Sanlı 

'-iden 36 fı
açılıyor 

~ '---... ·--
--~-1- Şehrimizde ek-

ııatıııaıa tamamil• 
~ içi• cezri tedbirler 

1 
>'dll111l1tir. Bu me-
'lliden 36 f1r1n daha 

'-t lıararlaıtırılmııhr. 
... .., 'ht' .. ID aa 1 IJaCJ 

••aaia ••ilmekte-

Amerikan ge
milerile 
çarpışma 

----
Nevyork. (a.a)-'Nevyork 

Daily Miror:gazeteıioin ver· 
diği bir habere göre~bu haf
ta Noneç faabilleriylo Buz 
deniıiadeki Sovyet limanlar• 
yakınJarınd11 Amerik11n'harp 
gemileriyle Almanlar arası
nda bir çarpışma olmuştur, 

Killliyetli miktarda deoizltısı 
ve yeni tipte bir AlmaJJ:ba· 
rp gemiıi babrmtt veya ele 
geçirilmiıtir. Bu harp gemisi 
ıivriıinek iımi verilen,küçük 
torpitolardan bir çoğunu 

taıımıga mabıultur. Hususi 
bir benzinle lılcyen bu seri 
torpitolar hlaadıya giden 
deniz yollarını kolluyo.,.lar. __ .. _ 
Sırbıstanda 

çeteler 
devamediyor 

Budape§te (a.a) - Sırbiı· 
tanda general Nediç Alman
ların miiıaadeaile teşkil et
tiği milıı köniillü kuveetle
rile a1ayiıi temine çalışıyor. 
Halkın heyecanı henilz ya
tıımamııtır. Aaayiıi temine 
memur ku9vttlerJe komüoilt· 
ler ara11uda çarpıımalar de
vam ediyor. Bu könüllülerin 
bir kısmı jandarmadır. Ma
car razetelerioe göre çete· 
ler Pajarevaç ve metroviçe 
bıpiıbanelerindea çıkan 15 
20 bin kitidir. 

Bunlardan baıka cıki ko· 
müaiıtlerle mütefekkir genç
ler de vardır. Diğer İfg 1 
altında bulanan ve buraya 
iltica edenler de asilere ilti
hak etmiılerdir. Bunlar dağ
larda yatak bularak geceleri 
çete harbi yıpmaktadırlu. 
Bunlar birdenbire maııuyöı
le muntazam kuvvetlere hü
cum etmekte ve derhal çe
kilmektedirler. 

Banlar Belrrad ve civa
rında 6 ıaatlik bir müsade
me yapmiılardır.500 ölü 300 
esir vermişlerdir. Bir çok 
yaralı vardır. 

---o---
Karadenizde 

Fırtına 
loebolu (a.a) - lncboluda 

iki (Ünden beri yağan SÜ• 

rekli yağmurlar dün gece 
yarııı kara çevirmiıtir. De
nizde poyraz fnbnası bütün 
tiddetile devam e' mektedir. 

--o---
Valimiz döndü 

Kuşıda1ında tetkik ve tef
tiılerde bulunan Vali B. Fu
ad Tukıal kaıım ıehrimiıe 
••elet •1lemiftlr. 

im 
sah Si 

lk 
la-

yo muş 
"Radyo" g z tcsindcn: 
Ce evrede çı n ve öh • 

denberi Alm y lehi de yazı 
Y zm hlA tanı ış "Jornal 
de Ge eve" zetesi Alma -
Yilda olup bit ler h kkınd 
şu dikk tc f y n yazıl rı 
y zmışhr: 

• Alm o p opagıı d n zırı 

Dı. Göbelı Alm ~ miJietinin 
maneviyatını Uk.-.cltmek için 
büyük gayreti'" i rfetmek 
mecburiyetinde • lmıakta
dır.,. 

Gazete devamla diyor ki: 
.. Askeri muv ffakıyetler 

De kadar büyük olurlarsa 
olsunlar zamata gelir ki zafer
ler kazanan milleti ıulba 
yJtklaştığı takdirde o mem
lekette beyec o uyandırabi· 
lir. Akıi hel bu r.ıemleket-
ler ne kader kuvvetli olur
lar sa olsuclar yıkılırl11 •n 

iş birlıği ıy setine lem111 
eden gazete, "milletler ra
sında kanla, d ~mirie urul
mezi iş bir .iği milletlerin 
kendi iateklerJnde doğar. ,. 
demektedir. 

---o---
Bitaraflık ka-

11 11 clıli 
ve tef i ler 
Tokyo (a.a) - Tokyo si· 

y si mahfilleri bitarafh k k -
DUDUDUD tedil cdilm si etra· 
fıı:ıda mütaleal r ıerdhıc b ş

lamışlardır. Bu mahfillere 
göre Atlantikte clduğu gibi 
PHifikte de vaıiyet vahim 
bir bal almışlar. 
Harp ile sulh arasında son 

Amerikan seddi cümhurreiıi 
B. Ruzveltin ç lrşması saye
sinde yıkılmış bulunmakta· 
dır. __ .. __ _ 
Tahra elçimiz 

gi ti 
Ankara ( .a ) - T•hran 

büyük elçiliğimize t yin olu
nan B. Cem l Hüsnü vazi
fesi başın bitmek üzere dün 
Toros ek!presiyle şehrimiz 
den ayral~ıştır. 

--o,__, __ 

Bir lış 
er 

Nevyork (a. ) - Tahran· 
daki Sovy t b~yliyk elçiliği 

M. Litvinofl M. Steiu Hard• 
tin Iranda Pehlevi t yyare 
meydanın indikleri haberi
nin yanlıı o1dağunu bildiril· 
miştir. Resmi mahfiller tay
yare bıkkındı endiıe duyu-
1orlar. 

~ebıo, N•fl'•J•& 
Aıniri ve S.. 

Muh rrirJ 
SIRRI S4Nll 

Se11elik 1,5 Lira 
? Avlık 4 .. 

AASINDA- BASILfı ış-1 I.t :AYISI (lOO) PARA 

B lga • tanda 
çık n garip 

sesler 
Sofy , (a.a.) - Stefıci 

j nsı bildiriyor: 
Mebus o meclisinde, hari

ciye encümeni reisi Y ancf 
mühim beyıu tta buhınmuı 
ve demiştir ki: 

"- Yugoslavyanın tasfi
yesinden ve Yunanistanın 
hezimetinden ıoara Bulgar 
bududl rıuda bir tek meçhul 
kalmııbr. O d Türkiye ile 
olan miio sebatımızdır. Fa
k t biz bu münasebetlerin 
daim mevcud dostluk e1as
lr rn:ıa daynnncağmı ilmit edi
yoruz. 

Bııhuıuı ki Türkiyenin ce
nup bududlannda lnriliz ve 
Sovyet orduları bulunmak
tadır. F kat biz mOteyakkız 
davranmalıyız." 

Bundan sonra, Türk kabi
nesindeki değiıikliğin haki
ki sebepleriui bilmediiini 
iÖyliyen Y anef :sözlerine ıu 

Tsuretle devam etmiştir: 
"- Ankarada Türk ıiya

setinin değişmediğini teyid 

Ruzveltten 
~Çörçile 
mektup __ .. _ 

Nevyork (a.a) - MllmH· 
ıiller m(ctiıinin maliye ea
cümeni reiıi ayaadan Siak· 
fer, Ruz.veltten Çörçile bir 
mektup götürmek &zere taJ• 
yare ile Londraya hareket 
etmiştir. Siakler mektuba• 
muhteviyatı hakkında hiç 
bir şey söylememiıtir. __ ..,__ 

vustralya 
memnun 

Loudra (a.a) - Bitarafblr 
kanunun tadili bakkandakl 
karar Avustralya mahfillerla• 
de büyük bır memaaaiyetle 
karıı lanmııtar. 
·"'-~""""'"' ........ """'-""'~"""""""'"""'"'~ 

eden bir dekliraıyoD Depl 
muhtemeldır. Fakat Balıa
riıtanıa teyakkuza azalma• 
melıdır. Ç&akü bari• laril· 
tere mihver devletlerine kar
şı yeni bir cephe açabilmek 
için zayif bir aokta] ara· 

maktadır. " 

·~ 
1 

J 

. -- - ---
B. LITVINOF 

1 L tvinoftan Orel-Tula arası 
haber yok 

Londra (a. ) - Sovyetler 
biı liğiniu ye:ıi V 11şington bü
yü elçisi Litvinofla Ame
rik nın Moıkova büyük el
çisi Ştan Hardi ve Kahire· 
deki lngiliz haberler büroıu 
şefi Maasktonu taşıy;;-;;
ilk merb lede Tahrana git
mesi lazımgelen Sovyet tay
yareıinden bili haber alın
mıımesı biraz endişe doğur· 
muştur. 

Tayyarenia münakale ko
laylıklarından mahrum bir 
yerde mecburi bir iniş yap-

Alman ölüle· 
rile dolu --.. -

Moıkov•, (•.a.) - Orel -
Tala ara11nda ıon rlnlercle 
cereyan eden harplerde Al-

manllr büyük zayiat •ermit· 
ler ve meydanlar•• hir cols 
ölü ve yaralı bırakmıtlardır. 
Bir çok Alman harp malu
mui yollarda birikmiı kal· 
mııhr. 

Orel - Tula arauadaki Jel 
adeta bir Alman mauhjl· 
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Genç Kı-i HALlll SESi HAKKIN 
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Hatası ı ......... : 
~· .... --21 _ ........ .. 
~ ........ .. 
.$~ ~~~;;, s~b;;;~~u 
pısından döndüren 

adam! 
iİenç kadın, oau ahiretin 

1 ııından "geri . döndl~ 
~efkatli adamla hayatını 

ettirdikten iıonra oaa 
~a mazisini huliıatan ol
~' anlatmağı muvafık bul
~tu. 

} levin, ilk defa .. Semih ile 
l\f l niıanlandığını ve altı 

onunla niıanlı kaldıktan 

'ffırtık gelinlik elbiaeıi ha
aaırken bir çay ziy1afe

~le tanıdığı T arıkla ne 
etle sevişerek birlikte 

1 rsa firar ettiklerini ve bu 

1 
den kendi iilesi ile Se
tin iilesine~vmduğu kor
aç darbeDin dehşetini; 

l. lllablarıaı itiraf eden bir 
~la ribi anlattı. 

'J * f •• 

\ ~ıkı yolunda niıaahııaı 
ısiai feda etmiı ve haya: 

t~• ~ıymak üzere~buluaduğu 
, J._.anda onu intihırdan vez 

raren bu adamia nasıl 
\ 'rnaıtağıaı, nasıl onunla 
' ,eamağe karmr verdiğini 
~•inde bir ttirlü anhye-
rordo. 
Genç kadını Ankarad~ ki 

1 artamanına göt&ren kea-
'. • b ııne nıs eten~yaılı olan ba 

1 ltfik doktor ile yataklı 
~onda geçirdiği aaatleri 
: 'ftlnerek bu adamla pekili 
ıayabileceğiai takdir et
ıie baılamııtı. 

J Nevia. yeni kocaaı ile all
·ı dar olduğunu göıtermek 
1 r ODUD bayata hakkındada 

·az malumat . almak istedi. 
~foktor ceyap verdi. 

•. - Annemi henüz çocuk 
,~ıa kaybettim. Babam an· 
~, mia ölümünden iki sene 

ara tekrar evlendi. Beni 
l yiten. ok'!tan zengin ve 
, ıl balam oldu. 

- Hiç e:vlEadio mi Salih? 
~ - Hem evet, hem hayır 

1 - Bu naaıl ıöz? . 
j - Benim bu haıustaki 
yatım anlatılmaia değ
ıyecek "derecede boı ve 

( ıniıız... * 

' 1 • • 
\Bay Salih ife genç karası 
·~karadaki doktorun mü· 
~•mel ;apartımanına v r· 
r•arı ~~man valizleri adan 

g
etçısı Ahmet ağayı göı-
a Salih mırıldandı: 

- Benim e1ki emelıduım 
bmet ai•· Seaia Emine 
~CID fİbİ Hdık bir ll!HD 

1 soara ilive e-tti: 
- Bu ev bizim Nevin. 
ha doğruıu, bu 1enin 
Dl 

Teıekkür ederim. 
Mea'admaıun? 

Gıda derdı •• 
Gıda meselesi cidden bir 

dert haline girmiıtlr. Oıta
lık bu y&zden teliıtadır. 
Herke. iaıe ve ibtikirla ml- ı 
ccd~le komiıyounun şiddetli 
icraatını bekliyor ve bütün 
ümitleri oraya bailı bulunu-

yor. ı 
Et, peynir, aepıe, tortyaiı, 

zeytiıı, bele zeytintanesi ve~ 
kömür gibi her gün ve her 
aııat iıtihlik olunan ıeyleria 
fiatleri artmaktadır. Bu art-

ma bunların memlekete bulun· 
mamaıından değildir. Aaca.k 
mülhakata götürülerek el al· · 
tıadan fazla fiatle aatalma
ıındandır. 

Bunun önline geçmek, bl
tüa iaıe komiıyonlarının ve 
belediyelerin elbirliğiyle ça
hşmaaı ile olacağ•na göre 
alikadar makamların bu 
bapta tetik ve çok di'tkatla, 
batti titiz dananlmal•rı la-
zımdır. 

Halkın b•giakü dileği ba~ 
.tur. Bu dilek balkın sesi· 
dir: 

Emniyeti 
Suiistimal 

ı Muamele 
Vergisi 
Konf e'tansı lkiçeŞm~lik Eırefpaıa cad

desinee 479 HyıJı d&kkinda 1 

tahmis Haaaa oğlu Oıman 

tarafından dükkiaına ıötür· ' 
mek _tizere Hasan oila Meb
mede vermiş olduğu bir 
çuval çekirdek kahveyi suçhr 
dfikkiaına göttirmediii ve 
bu suretle emniyeti suiistimal 
ettiği ıiklyet edilmiı ve 
suçlu yakalanarak tahkikata 
bışlaamıştır. 

--o---
Jstınbul ve Bolu 1111. 

Jiklerına ua pılacak 
Para gardımı 

Nan& Vekileti, btanbul 
ve Bola •alilikleri içinde ya-
pılması r~~reken ı.aıı yollar 
için bu iki valiliğe devlet 
bitçesindeu para yardımı 
yapılmasını kararlaftır1DJtbr. 

-•'1-

Dün ticaret odaııada zey· 
tinyağı fabriKaları sahipleri· 
ne ve muamele Tergiıi mü
kelleflıerine yeni muamele 
vergisi kanuaanua ·· tatbikata 
hakkında bir konf erana •e· 
J'ilmqtir. _ .. _,__, 

.'K.aıput bf~zi ih
tİJ'açlari için 
liste hazırlanacak 
M~mle\: ette kapot bezi 

HALllN SESi =~~:g~ Belediye reisi-

ihtirııcı istih·•aıita nazaran 
dahu çok olduğu için kapot 
bezi erinin dc•le~çe te•ziine 
bliyük bir itina giSsterme1i 
kar.arlaıtırılmıtbr. Bu huıas· 
ta vi liyete gelen bir yazıda 
resmi dairelerin ve cemi
yetle.rin kapot bezi •• amba· 
lijlLk oluak kullanılacak 
bezlı!r için ibtiyaç!!'liıteleri 
bazıdamaları ve bunların 
viliy.etçe tasdik edilmeai ltı
:ıumu bildiriJmiftir. 

FAYDALı BiLGiLER • .a. ft• ) • 
nın t\ e ış erı 

Siimerbank taıdikli ihti
yaç listelerine göre kapot 
bezi verecektir. Sıkı kapanmıı ıııııarin 

ağzı , nasıl ~açılır? 
Sıkı , kapanmıı ıiıelerin 

ağzını açm.k pek gOç bir 
iştir. 

Bu 1;ibi şiıeleri ağr•ıma
dan kolayca açabilmek için 
Şİfcnin camdan olan tıpasını 

,, w -ve •gııaı once yıkamalı, 
sonra tıpa ile ağzı arasına 

bir iki damla zeytinyaiı 

damlatmala. Ateıe göıtere

rrk hafifçe ıııtmah. Tıpa 
gevşer ve kolaycı açılar. 

---o---
Kil uruıu ispirto 

Kifurulu ispirto yapmak 
için 90 derecelik 100 gram 
iıpirto içerisine 2 gram ki
fur u konulur. 

2 - Gözlerinizi gülıuyu 
ile yıkayabilirsiniz. 

3 - Baıınızdaki saç has
tahğı lÇİn aacak bir cild 
doktora cev.p verebilit. Dlro· 
tora gidiniz elbet size yapı
lacak şeyi ııöyler. 

Cilt ve Ztihrevi Hastalıkları 
Miiteha11ısı 

DOKTOR 

Belediye reisi B. Reşat 
Leblebici oğlu dün Ktiltür
pukta tetkikatta bu, lonmuı 
ve bilba11a şehrin ağ ·açlan-

dırılmaaı iıiyle meıgul olmaı
muıtur. 

B. Reıat Leblebici oğla 
otobüs ,işlerini ,de tetk~k et· 
miı ve garaj ıanttabD ida
resi hakkında .. malumat al
mıştır. 

---=--
Benzin ve gaz 

---a--
Buca belediyesi 

Buca nedıiyesi Belediye 
mecliıi rf!İs •ekili ~. Ismail 
Okanın [reialiiinde toplaa
mıı ve riyaset dinını seçimi 
yapalmııtır. BiTiaci J"eis ve
killiğine B. Hüııamtıttin Hal· 
kanlı, ikinci reiı . ve killiii•e 
Bay Kemal Edgüu.,. kitip· 
liklere • BB. "" Halil Çallı ve 
Şemsettin Tugauz. aeçilmiı-
lerdir. 

Buca Belediye.i daimi en· 
cümeni azalığına:.d a BB.•Htı· 

Gaz ve ;benzin meselele- . sameUia Balkanlı ve Kemal 
ri de normal bir bal9 kona· Edgüler seçilmişlerdir. 

meselesi 

Belediye meclisi riya1etia 
ca.kt~r. Gaz. ve b.:nzin gel- senelik faaliyet raporunu 
mı~tır. Tevzıat ba~hyacaktır. bınip eylemittir. 

i Elhamra SINEMASIYarın. ~~tioeıer: 
. _ d~n ıtabarea : 

ı Beyaz perdeaın 4 büyuk ve en muktedir .ııtrtiıtleri ı 
ı Clark Spencer Claudeftte HeddY, • 
: Gable Tracy Colbert Lamarr i 
: Tarafınd&n temsil adilen ve milyonlarca dolar Hrfile mey·: 
: dana retirileD senenin en büyük aşk filmi ı 

i KARA SEVDA Boom Town i 
ı Ayrıca: M.U. Müdürlüğü memleket jurnali ı 
:seanslar: 1 30 - 4 - 6.30 - 9- Cumartesi ve·. pazar gilaleri ı 
ı llde başlar. AergOn ilk matine ucuz seans.. : 

• alih Sonad : 
ikinci Beyler s ... No. 79 ı Tayyare Sinemasında I6~f::;f __ ..... _________ ı 1 Büy&k progımm Türkçe sözl& ı 

yo:u~eden cevap •ermi- !VATAN FEDAiSi (RICblrd DlkS)f 
-Benim me.'ud günlerim 2 2-Fran~tz PAPR K Ağlatırcaaına güldlbecek ı 

o kadar az ıürüyor ki... : ca ıözlu ı derecede neı'e muıiki.Şeaı 
- Merak etme, üzülme ı Hhtıeler dolu Fun11ı t"odvili. Oynıyaalar: lrene de Zilbayı 

benim bebek kuıcıiım. Ar- ı ve Rene. ~eferve .. Charpin~ Matineler: Paprika: 2 5 sı 

1 
bk feliket demleri geçmittir. ı "V. Fedaıu: 3,30 ,,30 9,30 Cumartesi, pazar günleri ili ve ı 

(Ariıaaı var) ı Hansı 12,30 da ı 

MAZERE-1 
-6 - tr 

O vakite kadar ufak I o• 
fek, cılız, solak bir kaJ 
duğu balde birdeabir• ·~ 
pildi. lstaabalaa •• 111! 
kızlanndaa biri o1mai• b'f 
lada. 

O vakit içimi bir kart ~ 
mirmeie baıladı. B• sıf_. 
kız iptldaidea ıoara tala~ 
ne devam edememittl· O ~ 
laalli ve orta ahllklı bir 'bit 
rı.ba nezdinde as çok ol' 
eYlithk vaziyetinde y•f11 
da. · lf" 

Etrafında çok faziletli 1, 
aanlar. çok faziletklra•• ~ 
saller görmediii mab•lı 
idi. ~ 

Bu çocuk ae kadar ~ 
ahliklı ve temi& olur•• ol~ 
n•tice itibariyle bir ,oc , 
tu. Etrafında ıtllel ıi~ırı:, 
ler, mütemadiyea eil•..-,., 
aeviıenler rörlyord11. sıa t,. 
sirlere nasal makavem•ı ·~ 
bilecekti. Babaıaı b11 f f4 
Ye kimıesiz kıaaa ıi~• ki' 
artan güzelliii oaaa . içlll 
feliketti. ~ ~-

Zavallının peıinde kidl ~ 
lir kaç çapkuı vardı? 0~.ı 
rın bin tirli hileleria• ~ 
mukavemet edecekti? o~ 
bilir ki sukut bu çoc ; 
daha dlhıyaya relmed•• 
nı>jazalmıı bir 11asiptlJ.t 

Behire ihtiyar bir a~. 
taa · yanında yara 1ııtr.
yarı hizmetçilik neviad•' fi 
it aldı. iıe gidip relirk•11 ~ 
yazıhanede çalııırkea P''r 
bir çok kimselerin takflcl' 
nı iıitiyordum. bt' 

Bir ıiin dayaaamadılll•; 
tiia eadiıelerimi ve "1' ..11 

larımı giSılerimde )'-_.JP:

oaa söyledim. ...11 
ilk defa ba kadar -" 

koDUf D)'Ordak : 
- Korkmayınız, dedi--: 

Alinin kızı olarak kalac•i' ~ 
Kendinden emin ola• bit 
için bunların ae ebelll-~ 
ti var? Bea fakrii sırtl f 
az çok alııtam. Taliimd•11 ati 
kayet etmiyorum. H•1~, 
bir çok ıüzel şeyleri• 
kendimi mahrum edi1_.,; 
lıleri iyi ıitmediii içi• ~· 
çok az para verea bll ~· 
yar adamın yanında ıırf , ~ 
muşlu olduiu için ~ahi~ 
ram. Yoksa bana bil••;,. 
nerelerden ne teklifler ol ~· 

O bir b&yiik iDsaa t•~,· 
le bunları ıöylerke• ı6 •· 
rimdeki yaı damlaları b8j 
yotda. Yaa•klarımda• .-' '' 
bi akmaia baıladı. O 1,ı 
aj'hyordu. 1,ı 

Sa ıözler ve bu ta••' ı' -
bir zamaa için yine eocl~~
lerimi durdurmaıtu Y• -
"Ben fakrü zarurete altttı ,: 
derken boynunu .:_bakoılH r 
ıözl6rİ dalıp gitmiıti. ~f' 
mek ki fakra; zaruret• dl 
lediii kadar memnaai1' 
rıza r&ltermemiıti. 

-Sofi• ..,...,,.. 
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ağrıları 
izale•İ 

ÇŞ1;eleri 

inhisarlar tekaüt 
sandığı kanunu 
daöiıtiriliuor 

o- UL AS
[ RAFLARINA 
t DAiR 

olcu par - :rır~iı";.7t;;;;i;..ı 
larınin geri i Kah amanı i 

verilmesi i SOBUT AY i , 

---o----
•trı.. tebabette ve 
lf "" karııık ve pek 

..__- ••beP.lere dayaaaa 
L~dır. 

'irıııaıa H:bepleıi~i 
•t11a • ._ • • ı,· 

• IÇlll ır t~kım 

, taıaif etmek zara .. 

~: 
~llaa•i lau:tahlıların 

1 •••da rirtUen bıt 
~t. llae9 zaa h.hiıtir. 80-
"'t:ı b ... ta'-ıklaada 6i

t •.rtrJağa bııhyan • 
~tte'~Hile mBteraf tk 't' •irıları da artar. 
~' tenia a-eç vakitle-
~·• devam eder. Ni

... _ karıı tiddetini 
;· . Ba eıaada ateı 
' ıa. çok dtııer. 

• '- lır meyaaında en 
'lf,hlaaıanları tifo, le· 
~· bu ıınıfta• olan 

L~• irip, malarya 
~zer had hHta-

lt !I k '•11crokip hastalı • 
~ ' ılddetli baı ı i· 

1, llliihim bir sebep 
~ ı'dir. Yıai idrarın 
~,~lllaaaı. Bu da müı· 
H·telc hHtahklarının 
'fi.~· • Barad" baı •i· 
t~, bııka gaıeyaa ve 
~-•leri de Yardu. 

'''•miler yani b6b· 
h~lrlırı aeticeai yu

d teaemmllmlerde 
~ 1 çok yllk1ektir. 

1 •irı11aı arttırıcı 
, teıkil eder. 

~ 'ıııı.eıerdea ileri ge· 
~tılarıaın diğer bir 

\ııl11~ıbazdaa mite· 
•rdır. Kalııı bar-

• 4- teraklm edea .,. 
._~• maayyen aaat· 

1 vücuddan def 
~"'•nıızıa baraak

deti medide kal-

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

G6mrnk •e inhisarlar Ve
killiği, inhisarlar umum mü· 
diirltiği tekaiit aandığı k11 • 
nunanda değiıiklik yapılması 
bakk:toda bir kanun projesi 
~Hırlamııhr. Proje, kanunun 
buıüae ~ adarki tatbikatın-
dan alınan sonuçlara bakı
larkk ckıikllkleri tamamlıyaa 
bük8mleri içinde toplamak· 
tadır. 

---J---
GlırOk ıuhasabecile

rine da ikramiuı 
YBrllBbilBGBk 
----

Çalışma aaati dııında ve 
tatil aDnltrinde de çalıtan 
a&mrik muhaaebecileriniaiki 
ilatardan fazla iazıbat cezaıı 
almamıt iyi hizmet etmiş 

olmak ıartiyle birer maaı 
aiıbetiade ikramiye alabil
meleri Maliye Vekilliiiace 
kararlaıtırılmışhr. 

masıadan miltevellid zehir· 
lenme neticesi ıiddetli bıı 

ağrılan meydana gelir. Ek· 
teriyetle bu bat •irılarının 
sebebini haıtıların kendileri 
de bilirler. 

Bir de kaHciğeria vazife· 
ıini liyikiyle yapmamaaıadan 
ileri gelen baı ağrılara var
dır. Ba zaman zamau gelir 
ve ekeariya kay ve. bulantı 
ile beraberdir. Baş ağrıları· 
aın ıiddeti hastada bıt dön· 
meleri ve çarpıntılar/da ya· 
par· Kara cigeria nıtama· 

miyetinden ileri gellen bu bıt 
ağrıları hafif şekil erden en 
tiddetli ve hastayı adeta 
ç11pnıtaracak kad•r kuvvetli 
derecelere kadar şiddet keı· 
beder. 

-Sonu Yarın-

ltlh llllillzıı gamı ıı111noa, .. 
ı b Küçük cümleler 

' tbere at five o'clock 
\,11 ı. Saat beşte orada olacağım .. 

Q••e teı at ıix o'clock ... 
Saat altıda çay içeceğiz ... 

tc home at aevea o'clock 
>o . Saat yedide eve gideceğim 

-. be bnsy tbiı eveaiag? 
l Bu akıım meıgul muıanuz? ., ' 

' You at ıcbool to-morrow 
'~'•d Y araa ıizi mekiepte görecek miyim? 

1-' "'ili come if it doH aot raiıı 
~.( ~ it Fier yaimar yıima11a arkadaıım gelecektir 

"'ill freeze to-moırow 
'-. Za•nd•n•m yarıa don yuğacak (tutacak) 

" '-•• breakf•ıt at eight o'clock: 
·~ 1 la Saat ıekiıde kahvaltı yapacağu 
,lf' Ot ro· away uatil ncxt month 

\ t~· Ôalaılıdeki aya kadar çıkmayacağım 
y 1•k it wHJ raia? Y ea, 1 tbink it wilJ. 
,,~illlar yajacaaıaı zaanediyor muıaauı? • Ettt 
ltcatı•ı aaa .. dl1oram. 

---o---- ---o---
Türkiyede tahsil parasız, 

fakat bazı okutl rda, bilhas
sa Kız enıtitüleriyle kız u
D tt okullarındı, talebelik 
yapmak hakikatell pahalıdır . 
O kadar ki çocuğunu haya· 
ta bilgili ve eli ber işe yat
kıa bir ev kadını olarak ha· 
zırlamak istiyenler eastitüle 
riıı altıDdın kalkması zor 
olan QJHrafları yüzünden, 
çok kerre onu, yükü öte
kinden daha hafı f olan orta 
okula vermeğe mecbur ol· 
maktadır. 

:-52- Yazan:H. O. T. ı 1 
Ankara - Yo!cularıa be- .............. ••~· ...... .. 

''Bir babadan oğul db-

Bu hali çok yahındsn bi· 
liyoram: 

- Öğretmenim, böyle adi 
feyler istemiyor, Büyüdüğü
müz zaman ipek kumaşları 

da dikebllelim diye, bizden 
ipekli kum•ı iıtedi. 

İpek kumaı, bir fedaakir· 
lık itidir. Herke• alamaz. 
Her keıe, ipeği kaldırmaz • 
Bir yandan da ;çocuğunuza 
arkadaılarıaın yanında boy· 
nu bükiik bırakmak istemi· 
YOllUDUZ : 

- G6ıel amma, çocuğum 
diyorsunuz, sen bu kumaıı 
kesip biçecek değil misin, 
acaba daha üstün körü bir 
kumaş üzerinde temrin yap· 
san d,., iaıaıllah yaran bü
yüyiiacel .. 

Çocuğanuz, öğretmenini 

Ye arkadaılarını dütünüyor. 
Ağlamakla bir yüıle : 

- Amma öğretmen iıte
di. 

Ve ilive ediyor: 
- Bunu almıyıaca da sı

nıf• gelmeyin dedi öğret· 
men .. 

Karınızın keten elbiıeain
den lurkıp, çocuğunuzun ma
kasına ipek yetiıtirmeğe 
mecbur olduğunuzu anlıyor
sunuz ve bu böyle devam 

·ediyor. 

Enstitünün orta sınıfların· 
dan, bu yüzden çocuğunu 
çekip alan tanıdıklarım var
dır, yızık oluyordu. 

Maarif vekilliğinin, pahalı 
mab:emedcn kaçınılması için 
enstitülere ve sanat okulla· 
rıaa yolladığı tamim kim bi
lir kaç biu aile reisini se-

raberleric<le bulun n ve 
memleke giriı ve çıkışların· 
d& kendilerine geri veril· 
mesi gereken Suymetleria 
vaktinde verilebilmesi iç1n 
bu itle ui'raşıın memurfann 
tre..ı ve vapnr geliş gidiş 
ıaatleıinde v zifelcri başm
da bulunmaları :.tikiyete 
meydan vermemeleri ilgili· 
lere bildirilmiştir. Bunun dı· 
şında hareket edenler hak· 
kında kanuni takibat yspı· 
lacaktır. 

MERAKLt ŞEYLER 

Mahkômların 
Evlenmesi 

---o---
Amerilrada Miıiran eyale

ti bapiınesi mtidürii mah· 
puıların uılu oturmalannı, 

diıiplinde11 ayrılmamalarını 
temin için g&zel bir çare 
bulmuı .• 

15 yıl uılu oturan ve eY
lenmeğe razı olan mapusları 
ıerbest bırakacağını ıöyle · 
miı, bu sayede 20 yıla ve· 
ya mü bbet küreğe mahkum 

mahpuslar kuzu · gibi olmuı· 
lar. Her yıl yüzlerce mah
puıu evlendirmek .. _için ha· 
pisanede bir de "evlenme 
büro111" açalmıı. 

vindirmiı, kaç çocuğu enı· 
titü t•lebeai olabilmek bıh
hna kıvuştur111uıtur. 

Dileğimiz şudur ki, oka
mının kolaylatbralmaaı için 
atılacak her adım, yurdda 
bir kaç okul .. açmak kadar 
maarife bayırlı olacaktır.Öt· 
retmenler, tamim alsın alma· 
sıa, çocukların en az mas-
rafla okuyabilmeai için ne 
pratik çareler "bulabiiirler? 

Hem, Y•tadığımız güç dev· 
renia iıterlerini düıünerek, 

v zifeyi bir kiğıdın iki yü· 
züne de yazdırabilir, yok 
yere kiğıt kalem harcıyaaa 
ceza da verebiliriz. 

ULUS 

f YENi SiNEMAda 
i 1- 20 Bin Kahraman 

öarsa böuıesi doğsun!,, 
Cengiz mOslümanlık di
nini tetkike karar verdi 

Ceagız bu ııçramayı ve 
Celilettinin nebire ablmaaını 
görüne& çılğ'a gibi bağırdı: 
"Aman o kahramanı kurt•·I 
rın, ne bıhasıaa oluua ol· 
sun onun ölmıine razı deği-

lim." 
Arkasından btş on kiti 

aehire atladı ve fakat tiir 
daha görünmediler. Herkeı 
çıy kenarına koımuı bu hl
diseyi seyrediyordu. Diler 
luyılardan da nehire ablaa 
400 kahraman ğmlçıplak yl· 
ıüyorlar ve Tekbir retirerek 
karıı tarafa doğra koiaç ab• 
yorlardı. ; 

Cengiz de nehrin kenarı•· 
da vaziyet almış milteeaıir 
tavrile bu Yak'ayı dadece 
seyrediyordu. 

Nehrin karşı sahilide ıılak 
bir bayrak ve bir vlcut be
lirdi. Bu, Celilettindi. Cen· 
giı uzaktarı. Celilettini bay
rak elinde ve ayak üzeriada 
dimdik pulat gibi dikili bir 
bıide görünce beyecandıa 
ba,ırdı ve yanındaki oğal· 

l larının yüıüne bıkarak ıa 
ıözleri söyledi: 

ı • • 
' : 

"Bir babadan oğul doiar· 
sa böylesi doğıun!" · 

Yine kaşlarını çatarak •• 
gür sesini bir kat daha ylli· 
1elterek ıa baruğu berdi: 

- Haydi karşı tarafa ıllr .. 
atle arı.. 1222 

Celilettin tarafından ha· 
zırlanmıı olan kayıklara bia· 
diler, karşı sahile geçtiler; .. 
fakat bütiln araıtırmalara 
rağmen kimseleri Sula\Dadıli'.
ları gibi izlerini de kııfede .. 
mediler. Geri döameğa lia
rar verdiler. Ç&nkü bu ha
vali gayet sıcaktı, Cearls, 
askerleri ye komutanlari ıı· 
cağı acvmiyorlar, daha doi· 
rusu dayanamıyorlardı. On
lar karlı buzla yaylalardan 
hoılanıyorlardı. 

Ce11giz bir çok l hafiye 
kolları ·çıkardı, Celilettinia 
izini bulmalarını tenbib etti. 
Sonra döndü, paytahtına 

i 2- Kocam Caniler Peşinde i geldi. 
Ccıı1ıiı Hanın hükumet 

merkezi olarak kollaadıgı 
ıehir, Semerkaadin cenap 
tarafıarıada, etrafı dağlarla 
çevrilmiş bır yaylada klin 
Gübiatandı. Çünkü buraları 
yazıu bile çok ae•İ• olurdu. 

i 3- Holivod Maymunları : : 
ı Büylik fedakirlıldarla celbine muvaffak olduğum ı i MATMAZEL LililDARESINDE ı 

i Paganı ve Peto Macar Caz Orkestrası i 
! FevkalidB şantöz DORA LUIOYSKI i ~~: .. !.~..... b •• !!~ 
: Bugüll<len itibar<.n her akıam ı Rontkea mütebuıı11 

ıı DENiZ GA-zı .. 1osUNDA ·:· R~ tkcn e Elektrik tednlıl 1.,.1 r•plbt' Udael S..,ler Solralr 
~ 
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'~Ruslar 20kö ü 
eeri aldıla 

~ Moıkova [a.a) - Ta ajan-
t 11nın bildirdiğine göre Kale-
' ain bölresindchi Sovyet sağ 

cenabına kı:nıı Moskovanın · 
batı ıimalinde·yapılan Alman 
taarruzu dvrdurolmuştur. 
Çarıamba güoü Almanlar 

bu bölgedeki t arruzda iki 
Uimen kullanmışlaıdır. Likin 
Sovyetler 24 saat içinde 
karıı hücuma geçerek 20 

1 köyü geri almışlardır. 
Moıkova (a.a) - Sovyet 

tebliğine ek: Sovyet hava 
kav•etleri 12 ıonteşrinde 47 
tank, 11 küçük tank ve zırhlı 
otomobil, asker ve yiyecek 
yüklü 300 kamyo1t, muhtelif 
çapta toplar ve 1 piyade 
alayı imha etmişlerdır. 

KARADENiZ 
HAVAKISINDE 

Karadeniz filoıuna men sap 
ı deniz tayyareleri iki gün 

içinde 48 tayyare, aıker ve 
yiyecek yüklü 20 kamyon ve 
bir kaç tayyare meydanı 
tesiıab harap etmiılerdir. 

~r~ Moıkova (a.a) - Pıavda
V aıa harp muhabiri bildiri

~ ı . yor: 
\ ~ Cenupta "K,, işaretiyle 

belli edilen bir yerde ilerle
mek iıtiyen bir Italyan kolu, 
Sovyetlerin ateıiyle karııla
şır karıtlaımaz~paaiğe ~ağra
mııtır. ltalyanlar 1100 ölü 
ve 2400 yaralı bırakmıılar
dır. 

--&o--

Berberlik ve 
sünnetçilik ____ .. _ 

Tababet ıubeleriyle ali
kadar olan ~· ıünnetçilik ıa· 
nalının alelade berberJik ile 
ayai ayni ayarda tutularak 
dükkan camekinlarında rek-
lim edilmesi ııbbat veki
Jetiace muvafıg görülme
mittir. 

Gelen tamime röre ber· 
berlik te yapan ruhsatlı ı&u· 
netçiler varsa bu iki sanat· 

t~n birini seçeceklerdir • .ı Ya· 
aı berberler ıüanetçilik ve 

· ıünaetçiler berberlik edemi· 
~ · yeceklerdir. 

1 t . --o--
• • •• 

A 
1

: Universite ta-
Jebebirliii 

lstanbul - Ay başınd~ 
&nive11ite talebe birliği işe 
başhyacı ktır. 

.• " Çocukluguada okıamış, 
ıyı muamele görmüş bir 
adamda daima keadiliğindea 
~2facak inuni faziletler bu· 
larauaaz." 

Çocuk esirgeme 
Kurumu Genel merkezi 

M c r • 8J&D· 
•• 

sına gore 
Budapeştc (a.a)t - Macar 

ajanın bildiriyor: Ruılara 
k ı şı müc dele eden mütte· 
fik kvvetler Wkraynada yap· 
tıkl rı harekit esnasında 
Rostokaa şimal çevresinde 
gruplar halinde hücumlar 
yaparak düşmanı Donetz bo· 
yunca daha dar bir sahaya 
atmıılardır. Macar kıtalarıaıa 
harekat aahaıında hava fa· 
aliyetindea gayri bildirilmeğe 
değer bir bidiae olmamııtır. 

---o---
iHTiYAR 
KADIN 
ÖLD0R0LDü 

KuıadHında bir cinayet 
olmuıtar. Sökeden Kaşada· 
ıına yaya olarak gitmek 
üzeıe yola çıkan 60 yaıla
rında Hafize adında bir ka· 
dının, aradan g&nler geçtiği 
hılde Kuıadasıaa gitmeyiıi 
nazarı dikkati c:elbetmiı ve 
aileıi efradı zabıtaya müra
caatla aranmHıaı iıtemiıler
dir. 

Zabıtaca çıkarılan devri· 
yeler zavallı kadının eesedi
ni Kuşada1ınıa Soğacuk kö
yü mıntakaıında bulmuılar· 
dır. 

Ceset muayene edilince 
biçakla ağır ıurette yarala· 
narak öldürüldüiü anlaııl
mışbr. 

Ceset Kuşadasına götürül
mfiş ve tahkikat derinleıti· 
rilmiıtir. Elde edilen ip uç
ları üzerinde yürünmüş ve 
kadının aslen Kuıadalı olup 
Sökenin konak ıokağında 
oturan Arif oğlu Nadir ka-
11p tarafından biçaklanarak 
öldürüldüiü neticeaiae va· 
rılmııiır. 

Nadir kaHp bir mOddet 
evvel Bn. Hafizenin kıziyle 
evlenmeğe talip olmuı, fa
kat Ba. Hafize bu izdivaca 
nedense muvafakat etmemiı· 
tir. Cinayetin bu yüzden İ•· 
lemiş olduau Hnımaktadır. 

Yakalanan ve sorguya çe· 
kilen Nadir cinayeti reddey· 
lemiıse de pantalonunda ve 
gömleğinde taze kan lekeleri 
buluamuı ve adliyece tevkif 
edilmiıtir. 

Tahkikata ehemmiyetle 
dev m olunmaktadır. 

--.. --

(HlıiıN ıısıı 

ADYO· TELG 
Bir alay san- Japon harbine 

"' . 
cagı esır 

Londra ( a.a ) - Sovyet 
radyoıuadan: Kııılorda şid· 

detli bir göğüı harbinden 
den sonra Almanları Mara· 
yalostleveteı kesiminde müı· 
tahkem bir tepeden atmıı
lardır. Almanlar bir tabur 
kaybetmiı ve bir çok mitral· 
yöz, havan topu bırakmışlar
dar. Alay aancağıaı da eair 
almıılardır. 

Leningrad cepbeıinde bir 
Sovyet birliği Almanları iımi 
meçhul bir mevziden geri 
atmııtır. Sovyet topçuıu düş· 
manı inatçı mukavemetini 
kırmak için piyade} e ku•
vetli yardımda bulunmuştur. 
Tas ajaoıı11a göre, 12 ıon· 
teıriade Sovyet tayyareleri 
Könkıberg ve Rigaya hücum 
yapmış ve yaagıa bombaları 
atmıştır. lafiik ve yangınlar 
rörülmüştiir. 

12 - 13 teıria gece ve gü· 
nü bir çok Alman tayyare-
leri Moskova liıtünde uçmuı 
•e askerlikle alikaıı olmıyın 
bölıelere gelişi güzel bom· 
balar atmııtar. Ölü ve yaralı 
vardır. 

--.--.o---

Hükumet iaşe 
şeklini temina
ta bağlıyacak 

--.. -
Ticaret Vekileti gelecek· 

de muhtemel buhranı öale· 
mek için yeni bir teıkilit 

yapıyor. Ba teıkilit ihtiyaç· 
tan değildir. Memlekette ae· 

nelerce idare ye kifi ıtoklar 
dolu ise de ihtiyatı elden 
bırakmak olmaz. Bu ihtiyat 
yüzünden istibliki ayni ıe· 
viyede tutmak lizım. Dün 

doğru 
Tokyo ( a.a) - Mançuko 

ıözcüıü, Mançukonun hazır· 
hğıaı itmam ettiğini va J•· 
ponyanın daha ıiddetli ted· 
birler alması beklendiğıni 

söylemiıtir. 
Sözcüye göre •ukua bek· 

lenen aavaı ayni ırktan olan 
kimseler araııııda değil, in· 
giliz Amerikan milletlerine 
karıı yapılacaktır. 

Sö-zcü, Amerika ve Japon· 
ya arasında harbe maai ola· 
cak bir bal ıureti bulmak 
için çok az ümit mevcut ol
duğunu ilave etmiıtir. 

B. KURSUNUN V AZIFESI 
GÜÇ .VE AGıR 

Vaıington ( a.a ) - jıpon 
hususi delegesi B. Karuıu 
dün Honoluluya gelmiıtir. 
Gazetecilerle yaptığı görüı 
mede vaıifeaiaia gOç ve 
mi1bim olduğunu söylemiı, 
f allat ba vazifeyi baıarabi· 
leceğini ümit ettiğini ilive 
etmiıtir. 

Mösyö Kuruıu "pasifikte 
sulhu idame etmek Japnya 
ile Birleıik Amerika devlet
lerinin müşterek bir mes•· 
liyetidir" demiıtir. 

JAPONY ADA HARP 
BÜTÇESİ 

Tokyo ( a.a) - Hükümet 
Diyet me.clisinden yeni Yı· 

lın 4 ayı için 3,800,0~.ooo 
yen tahsiHt iatemiıtir. 

Geçen ilkbaharda kabul 
edilen bütçe, jıpoa tarihi· 
nin ea büyük harp bütçesi· 
dir. 

---o----
Ankarada lngi

liz kitap 
• • sere ısı 

--o--

Almanlara Gö~ 
Tobrukta 
Hava hücO~, 
Berfin, (a.a.) - bJJll: 

baıkumaadaahğıaıa t~ı;' 
Şimal Afrikasıad• ,;".'' 

ştukaları T obruk yak• l,_,_ 
da tahkim edilmif ~· 
mevzilerini bombalaaı•t t,,... 

Almaa ve RumeD lı1 ıt' 
ileri harekt:tine def•111 ~ ı 
mektedirler. Kerç f ~ı > 
Sovyet miidafaa kıt• ',fı,t 
çok aokt•larda ayrıl-" 
dır. ıot'( 

Doııeç bavzaıınd• }. ,t 
Italyan - Macar baılı•'.1 ~ 
rekli ve şiddetlidir .. 6;

0 
ıtrate jik ve öaemh ıf!' r 

·ı . l ·ıril09 mevzı en e e :ıeç ~ 

Müttefik kuv•etler 1 ~~ lovgrada doiru iJer ~ 
devam etmektedirlet• lı'~ 
kıtaları bış1ıyaa h•''. 
ehemmiyetli ıekild• 
etmektedir. ~ 

Macar iıtibklm Ol 
leri, müttefik kıtal•' ~I 
nehrini geçtiği sırad~ ~ti 
dini göıtermiıtir. Bull ~I( 
manın aıkı ateıi altıJld'~f~ 
rü kurarak piyadeye.~ 
d6şmaaı kovalamak 1 ~ 
aı vermiılerdir. Iıı•', ~ 
ıiai temizlemiye meO' ~ 
len Macar kıtalar• ~ 
mükemmelen baıar0'1 , -'~ ··il ;~ Müteba1111 kıtalar gı ~J"I 
tarlalarıaı meydaa• 
dıkla11 gibi Sovyet 1 

rinin fabrikalar •" ' . 
binalara yerleıtirdikl'd~' 
ylnteri de toplamııl•' 

---ao___, 
1. 

Zelzele f eli 
' ketzedelet• 

yardıııJ 
--o-----Ticaret Vekih..tinden gelen Ankara, (a.a)-lagiliz kül· 

bir emirde lzmir vilayetinde tür heyeti tarafından sergi Ankara ( ı.a ) ..- b~ 
mevcud her evin nüfusu ve eviade tertip edilen kitap genel merkezinde• 9'1 

.ıergiıi bugün Maarif vekili miıtir: 12 sonteıriD l 
bunların içtimai ve mesleki 
durumu sorulmaktadır. Hasan Ali Yücel tarafından Erzlncanda olan yor 

açılmııtır. Büyük Millet Mec· tısı üıeriae açıkt• 
Viliyet maka.mı beyanna- 1 ti 

liıl reis vekili Maıbar Ger- yurtdaıların yer of .. 
meler bastırarak ahaliye da· •t •" 
ğıtacak, bunlar doldurulup men, mebuılar, maarif mü•· için Erzurum traaoı ,.-
iade edilecektir. Hükumet teşarı, vekalet müdürleri. dan 300 çadır •• ·ıe' 

seçkin bir davetli yıg" ını, deposundan da iıteo•1 .. k f de ihtiyacın derecesini ve .. 
Çı esna ·- 1 •- emnı'yet direktörü, baıın tarda illç ve pausadl artan miktarı an ıyaca.tır. 

Dl hamİyefİ Yoksa bu hazırlık uıoliyle mümessilleri açıhı töreninde zımı göodeıilm~ıtir. 
veıika me1eleıinin hiç bir bulunmuşlardır. Ba milnH~- Yaralıların iaşe fi f 

lzqıir balıkçılar cemiyeti- betle lagiliz kültür heyeti viıi işi Erzincan Kıı.•1'-,• 
ne meoıup balıkçı esnafı alikası yoktur. . t r fY 

adına 8. Gravd ve maarif tabaneıine verilmış 1 
·"'' 

bahkhaaedeki satışlarından -•- 11u 
vekili Hasan Ali Yücel kar· cak yeDİ malümat• ~ Jı 

yüzde birini h va kuruma s· 1 '" 
ıvasta Ze Zele •ılıklı söylevlerinde lngiliı tiya" nörülecek Y' emrine terketmekte olm 1 • " T «-

rına il ~veten pancar batına Ankara (a.a) _ Dür.ı saat Türb kültür baglarını kuv· yapılaktır. 
da beşer kuruş teberrüata 12 de Sivasta 10 saniye de- vetlandincek olan bu kitap 111~ 
karar •ermişlerdir. Bu kıy· vam eden bir zelzele olmuı- sergiıinia önemini belirtmiı· ı HALllN SES ~~ 
metli tcherrtl memnuniyetle tur. lerdir. M&kifat Kopoo0• 

karıılanmışbr. - J 
---------------~~~~~~~--~~~~~~~--~-_./1. 
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