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H LKIN SESi MATBAASINDA BASIL iŞTiR iAYISI (tOO) PARA 

a il SESi ::~~Jr11 Hür •Fra sızlar 1 Son 
llrtnde bir hami- icra ~omitesi HC2:ü::!:mrlEJF9Eir~ao~sız ar 
t IOsabakası'. Londra <•.a> - Harkir• ve lngiltere 

nazın bay Eden dUo Hir 
diiiDJize göre, ıerek Franıız icr• lıomiteıi dra-
lerek orta okullarda fıacta loıiliı hüktlmetinia 
ıo1c fakir çocaUarı noktai naıı:uıoı belirtmiştir. 
dırlar. Helke•i tara· 8u komite loıiliz laiikiime• 

ferçi yırdı.alarda tince iltıbak eden biitDn 
, ''<'"• da kifi ıelme· Hür Fıaaıızlarıa mOme11ilf 

• ''-tdmakbdır. olerak tanıaacektır. Bu ka-
1~&11ıe • hayir 11even ıar Yaziyet General Deaıole 
ı ''hniıin de okul dl· bildir İl•iıtir. 

r ''
1•· Ye ya Halke•leri - -o--

)trdım 111belerine az 
'°~ bir miktar para Sovyet tebliği 
lbeleri Ye bu ıaretle 
~la~ ~illet ve ıae mle· 
. 1lrh e•litl.r yı-tiıti 
~lllı1111aada biç olmaz 

~bi mulataç çocukla· 
P •• ıafr tedriı va
'-• malaram b1rakıl· 
•• b&ylk IDHniyet 

"· 
t\, la111ara11lar •• mik-

' tebırra ettiklerini 
" 11• de blldirirlerae 
~'hadatlara 6raek 
''• memnaAiyet •• 
•eı redileceii ı&p • 

SESi HAKKIN 
SESiDiR 

~an istikti. 
~kavuştu 
'--m-,, ( 

•.a) - Dllm ba-
t,'P•l•a bir tlreade ,_ 
'1 '•ıılarıa m6meHilı 
, k.•tra n•ırettiii bir 
'-• ile LOblİeaın iı-
1 '• blldl araahj'ıaıa 
-~ıaı bildirmiıtir. Yeai 

-. •)etinin rei.ıliiiae M. 
. '1•kkaa teyin edil· 

'---o--

ıraı Amerikan 
ııız tıbırııaıno 

Moıkova (•.•) Düıı muba· 
reb lere bfitüo cephe bo· 
yunca devam edılmit ve Vo
loıoleadta bilba11a tiddetli 
oımuıtar. 23 ikinci tetrinde 
dütlirlUen Almea - tazyare· 
leriain ıayııı 19 dej'il 25 dir 
25 ikinci teıriode cereyan 
eden bava muharebelerinde 
33 Alman tayyare1i tahrip 
edilmiıtir bizim kayıbımız 

S t•11areden ibarettir. 26 
ikinci teıriade Moıkov• 

çevre1lade iki alman tay· 
yareıi d6ıtırllm0tt&r. 

• 

Amerika 
Japonya 
Konuşmaları 
V aıiatoa (a.a) - Hariciye 

naııra Kordel Hull dtıa Ja-

pon - Amerikan ı&riiımoleri 
etrafında beyanatta buluna-

rak beli bntrda proıramda 

biç bir yeni r&rüım• mev
cut elmadıj'ıaı muhtemel ola· 

Hk bu akıam Kurusu ve 
Namora ile bir ıörOıme ba

hiı m4VZ" u oldrı iunu ıöyle • 
mlıtir. Mumailoyh konuıma-

lar hakkında bir ıey söyle 
memittir. -----

--c--
Loadra (•.•) - Hariciye 

nazırı bıy Eden logiliz laü· 
kumetinin hür Frau11z hare· 
keti karş11ıada eldığı duru• 
mu izıb etmittir. Hir Fran• 
sız komitesiyle cerevan ed D 

müzakerelerde Fransız mnı
temlekeleri de munuubıhı 
olmaktadar. 

Eden, sıeaual Deıollln 
ceserane hareketi itiberiyle 
Hü~ Fran11zluıa reamen ta· 
nıama11 lüıumuoa ortaya 
ıürmüıtür. 

--o---
Müstekil 
Efvanistan ----Londra (a.a) - Hariciye 

nazırı Edene: Afııniıtandan 
çıkarılan t..,kniıyenlerin ye
rine fen erbabı ı&nderile-

cek mi? diye yıpılaa 11ıale 
111 ceyabı vermiıtir : 

Bu itlere baıkal noı tayin 
etmek Afıaniıtaııa ait bir 
iıtiı. Afr nist n mnatakil Ye 
hür bir memlekettir. Dile
diği ribi hareket eder. Biz 

de la.er yardımı yapmıta 
lıauırız. 

--o--
Kaçan Alman 
haru esiri ri 
Londra (a.a) - Kar riAh· 

tan tayyare ile k•ç•n Al-
man harp esiri ri Britany 
tayyareleri tarafından görtU · 
müı ve yakal nmıılardır. 

--.. --
Rus cet hesind 

• 

-.. doğru 
'--lloa (a.a) - Babri
l~'~tl mıbfillerlnde 

i•Qe 16re yakında 

son vaz yet 
H indistandaki Loadra ( .a) - Alm 111 r 

' •e Amerika l\!lk6· 
•ra11nda bir deniz 
•ı imza edilecek tir. 

12 ·332 do- i 
"ılu bakaya! 
~irılıyor 1 
ftt~ aalterlilt ıabeti ı 

~12" •tından: ı 
,,, - 332 doiamlu iıllm : 
~~l lıllm acemi ihti- ı 
~lt 'Jılarıa acele ıabe- ı 
~~~'••Harı, ı•lmeyea· ı 

••da kaaanaa ceza ı 
,~ thal• tatbik edile· ı 

'lla•l1etle 111• ola· ı 
ı 

~talyan si le 
• Moskova bö'ge1ind Tul d 

ne kadar 
1 yeui tertip Ro tof cepb sin

de de k rışı bir taarruz 
ıekli tatbik etmek istemiı· 

Londra ( a .a. ) - Halen 
Hindiıtanda bulanmakta olan 

ltalyan emirlerinin adedi top
yekfıo 60000 kad rdar. Eıir-

ler araııada 53 sıeneral ve 
2 amiral vardır. 

--o--
Sıkorsky 
Tahranda 

Tahran ( a.a) - PoloDya 
baıvekili ve bııkumandanı 
general Sikoraky dOn bara· 
ya ıelmiıtlr. Mumaileyh 
Ruı1aya ıitaaeclen •• ·ıl 
barada iki fi• kılacaktır. 

tir .. 
Lozovıkinin ifadesine gö· 

re Ro tof mcyd n muhare· 

besi Ruslar lehine olarak 
devam ediyor. .__ .. __ 
J uon urah· 
hasları listeyi 

aldı 
V•ılngtoa (a.a) - -Ame· 

rika hllk6metinla uzak ıark 
anlaımasına"'dair A marikan 
g&rOılinO bıvi liate Japon 
murabh11lırıaı verilmiıtir. 

Kömür i~i ... ve 
B. 

• 
ıc 

şad n 
atı 

---o.---
B zı kömürcüler belediye 

nin vermiş olduğu "çuv il 
kömür sahlmıyecak., emrini 
kendi menfe tlerine göre 
auhyarak halka ikişer, Oçer 
kilodan fazla kömür aatmak
t n imtin eylemiılerdir. Bu 
yllzden h Ikla kömür ı bcı• 
lan ar sında miinakaıalar 
olmuıtur. 

Belediye refıi 8. Re,ad 
·Leblebici oğlunao ilk işi kö
mür mevzuuna llyik ol .... uiu 
ehemmiyeti vermek olmuş 
tur. Reis kömllr tophacı ve 
perakendecileriyle ıörüımllş, 
k6mürcülerdea iti tatlılığa 
bıj'hyarak muoıif e>lmalarını, 
ellerinde mevcud stokları 

ıatıı• çıkarmalarını iıtemit· 
tir. K&mibciller do bunu va· 
detmiıJerdir. 

itler iyi yBrDmeylnce be
lediye bir tedbir olmak &ze
re kömürclilerden çuvalla 
k6mür satmamalarını ve hal· 
kın gündelik ihtiyaçlarını 
k rşılamalarını iıtemiıtir. Bu 
defa kömürclUer halka Ud, 
üç kilodan fazla 3miir sat· 
m maia ba lamıılardır. 

Belediye reisi ba vaziyeti 
anlayınca dBa sabah ıebri· 
mizin her yeriade kömür ıa
taıl rını bizzat kontrol etmek 
mecboriyetiade kalmııtır. 

Reis kömürcülere halka 
ikişer, üçer kilo d j'il, onar 
ve batti yirmişer kilo ka
m&r Htabilecekleri i ıöyle

mittir. 

E11 miltevızi evi bir lut 
gliall kömür ihtiyacı üç ki
lod n daha fazladır. Bazı 

kömürcülerin bir t r f tan 
f kir halk iki, üç kilodan 
f zl kömür verm zler en, 
diğer taraftan tanıdıkl ran 
çuvall rla ömür v rdiklcri 
görülmüştür. Kömür nakli
y tı bilbass g cel ri y pıl
makta ve ba ·sar ti nazar· 
larda;-saki nılm ktadır. 

Deua!'lı 4 üncü sahileJe 

Amanlar Be· 
lesrradı baştan 
başa yaka
caklarmıŞI __ .. _ 

Vaıiugtoa (e.o) - B. Ru• 
velt, Almanlarıa Sırbiıtaa• 

daki çete faaliyetine maka· 
bil Belgradı baıtan b•t• yak• 

mat• karar verdiklerlal aı
renmiıtir. Almanlar Sırp pa• 
yitahbnı hem kaHdaa topa 
tatacaplar Ye hem de laaYa• 

dan bombardıman edecek· 
lerdır. Bu yakıt Belrracl ah• 
nırken yapılan bombardımaa• 
dan çok fazla olacakhr. NI· 

tekim Almanlar Şabaca ka
dar bu ıaretle yakmııludı. 

--·····--
Bir tayyare 

fabrikası daha 
Ankara - Dil• Hava ka· 

roma heyeti toplaatiılada Jeal 
bir tayyare fabrika11 ı .... 
için yapılan teklifi mllaken 
ile meıial olmaıtu • 

o 

lngiliz tanklan 
Ktıbiaef ( a.a. ) - Hala 

merkez cephealade ~ vulfe 

aörmekte olan laıUI& taak
larınıa mllzaheretile merku 
cephesi bölıesinde Almaa

lann iıgali altında bala-
2 köy birliklerimlı tarafaa
dan ıeri abamııhr. ·-
Yeni şehirler 

kurulacak 
Berlin (a.a) - Doia top• 

raklarında yeni ıebirler la· 
ı sına baılaamııhr. Y •al 
yapı pilloına g&re ıimdl••• 
5000 den fazla iwçi, Balbk 
sahilinde 16 bin kiıiala yer-
leştirileceği yeni bir ,.1a .. 
yapmaktadır. 

HARP PANAROMASINDAN: 4 

... Gla~ ııçtlkçe .,.ılcldetleaea Alman • Rat boıulqm .. a • 
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ıuırıı (jiLiii ~=•> 

Beyaz ekmek- Sovyet muvaf-
Şehir Haberleri-

mi, yoksa es- f akiyet 
mer ekmek mi? pilinçosu 

- ...... --
Yaıan: Profesör doktor 

Sadi Irmak 

-4-
Balır• nlı zamanlarda ka

leriıi kifi olmakla beraher 
tekrak bi11ini daha kola:r 
a1and1racak gıda ma..,dde-
lerla tercih etmek laıımdır. 

VelhHal blk&metimizin 
ekmek için almakta olduiu 
teıebblıleri kola ylaıtarmak 
lalr milli diıiplio meaeleıi 
eld11j11 kadar ıabıi men
faatlerimizi ve '"aibbatimize 
ele •y111a ıelea bir hareket 
el11r. Keıki kepekli e mek 
ıalaıı harp zamanı içlo de 
iil aalb deneleri içia • do 
tamim edil1e Tabiidir ka 
uaa kepek karııhrırkea ek· 
••iia iyi piımeainl te•İ• 
etmek llıımdır. 

--·---
·ıaşe fiatleri 
tasnif ediliyor 

binirde laer e•de kaç al· 
ha meYcat oldaiaou anla
••k Ye ıebrimizın ibti:raç
larıaı teabit eylemek ıaye.ile 
laaarlaaıp evlere teni edi
l•• fiı1er tımımea toplan
••ı Ye iııa mldlrl&jlne 
••rilmiıtir. Şimdi bu fitler 
taa•if edi•ektedir. Netice 
,.. ..... belli olacaktır. 

--ım--

Mahkum oldu 
Tepecikte Zeytinlikte 1766 

ı•a ıokfkta 19 Hyalı evde 
etaraa Hilleyin oilu 04· 
••tl'ı• ylı&ne demirle vur
••k ıardiyle ıöıiin&a kir 
elmHına 1ebebiyet Yeren 
Hlbeyin oflu Celiı lkizia 
Aju ce11da devam eden 
m11laakeale1i neticelenmiı Ye 
ıaçlaıun nç tene •i•r h p· 
al•• karar verilmiıtir. 

--ı-.--

Gaz 25 kuruş 
Bakkallarda perakende 

ııı 11tiıı için yeniden fiat 
tayin edilmiıtir. Bundan 
ıonra ı•ı perakende olarak 
ldloıa 25 kuraıa utalac&ktar. 

---C:--

Terfi etti 
Eırefpııa haıtaoesi ront

ken m6telaaas111 Dı. Şükrü 
Narl lçseıen tcıfi ederek 

•••ı• 'O liraya çıkarıl· 
mııtır. 

Cilt ve Z&brevi Hastalıkları 
M&teba11111 

DOKTOR 

Salih Sonad 
llriaci Beyler So. No. 79 

-~----

Dr. Fahr· Işık 
b•lr Memleket adaneal 

Roatken mOt baaım 
Roatk.. n Elektrl tedaYlıl 
,.,.ı.. lklael &efl•r So ak 

lf ll• !'l~ıro_ uo 

----·-MoıkoYa,(a.a)- Sovyet 
hıberler blroıa •••iıdakl 
buıuıi tebliii neıretmittir. 
Roıtofao batı11nda cea•p 
istikametlerinden birinde ya· 
pılan karıı bucam •elice· 
aiade 20 aoateıriaden 23 
Sontetrine kadar Kııılord• 
lutaları 49 u cu piyade ko
lorduıu bir S .S. tOmenhıi 

bir Yikiaı tlmeniai •• 16 
ıncı tank tümenini yok etw 
miılerdir. Kıtalarımız 111 
top SS tank 83 makinah 
tüfek 36 maya topu 3'5 oto
mobil 115 motoniklet Ye 
bir çok baılra mObimmat 
almıolardır d&ıman malıa
rebe meydanında yedi bin 
lil bırakmııhr. Bu çarpıı
malar ean .. ında tayyarele-

rimiı 4' Alman tayyareıi 
dDılrmOılerdir 23 Sonteırln 
alrıamı kızılordu lutaıara 

dlımaaı takip ederek ~a 
reket menileriadea '° ki
lometre ilerlemiılerdir. 

--o-
Ekmek çeşidi uarın 

deöı1t1rınuor 
KoordinHyon heyeti ek

mek çeıitinin deiiıtiril111e1i 
laakkıada yeni bir karar al
mııtır. Yeni karara ı5re ti· 
Car t Yekilliiince rerekll 
ıı>rülen valiliklerde, :rabaacı 
maddesi çıkuılmıt yllz kilo 
aaf buidaydaa 94 96 kile 
un alınacak ıekildo imal 

edilen unlarla bu unlard•n 
yaptlacak ekmekler çı:»ial
talacıkhr. 

Bu yeni karar 27 Birinci 
teıria 1941 tarib iudea itiba

ren ylıürlilie girec~ktiı . (Uluı) __ .. __ 
Şabanı öldürenler 

mahkOm oldu 
--o--

Tepecekte Alman kulesin
de oturan Mehmet oilu Şa-
bını 61dllrmekten suçlu De· 
mir ofla Mehmedin kardeı· 

leri Sılih Ye Faika hakkın
da •iır cezada dvam eden 
muhakeme. neticelenmiıtir. 

Demir otlu Mebmedin ek· 
mek btçıiiyle Şabanı mnlı
telif yerlerinden yaralayıp 

öldürdOilt ve maktulOn ka
rısı Gemlleyi muhtelif yer
lerinden :raraladığ'ı anlıııl· 

Muhtelif grup- Mandalin ve 
lara 
ler 

ait liste- portakal fidan
hazırlandı larına uikast 

lımir ma ifaturacılarının 

haYa kurumuna teberrllleri 
devam etme~ tedir. Dün kay 
dettiiimia 10600 liralık te 
berridta baık• olarak bava 
kurumuna yardım edea ma• 
aifabıracılarıDıll iıimlerl •e 
teberıl •İktarları •ı•ııda 
JaSıhdır: 

Ali Riıa Yeniler 750 lira 
Zaman maaif •tura mai nası 
300, Alaiyeli Abdullah kaa• 
mlr tOccarı 500, Mcbmet 

·Gülk11n 100. Ömer l ataıt 
300, Huao Tataıl 750, Sidi 
mabdumlnrı 100, Süteym•n 
Aka• 100, Abdi Yuıuf 200, 
Hamit Td••İ 300 lira, M111r· 
cdar, barda••t ye ıDcc•ci 
yeler, kaamlrciler, luzır ~ı 

biıeciler tarafı d. • ha• 
kurumuna yı. bılacak teber 
rilıat •ukkıodaki liateler le· 
kemmül ettirilerek bava ku 
ıamaaa Yerilmittir. Yakında 
b• ıaruplara meoıup tacir 
ler de tealılıltleri mikda· 
nada teborr ilere baılaya

eaklardır. 

---.---

R iu •aliliii1>dea bmir 
wilayetio gelen bir yaııda 
Rııe fida rı cılan tarafından 
ydittirıp lı1&ıire ıevk edilen 
Mandarin Ye Poıtakal fidan• 
Jarındea mühim bir k11mı• 
nıa kök teıkilab boıuk ol-
duğu bildirilmiı, buadan 
ıonra btenlleu fidaalaraa 
Rize ziraat m6dlirlüill ya
ıit ı ylo temini taniye edil 
mittir. 

Dii r lan ftaa, ıoD za· 
maularda Tr.bıoodau 1 ti· 
riJ ,. n fır dı k fi<Saalaraoın da 
boı" k o duğu ve ba fidan· 
lanı tutnudıj'ı aörllmüttilr. 
Y apıl•o tctkı"ıer aonuoda 

T,. bıon da bu fıdaaları 

Htanluıa barice yaphkları 

s .. tıtlarda fıdaaları deniı 

auyuoıı bıatı•ıp çikarmak 
aarctıyltı lf ') J•ramaz bir 
b.~.ıe ıctirdİkferi anl•ıılmııtar 

A.ul•tıhyor ki bu ııbcılar 

fıodık iatıbtalatını yal•ıı 

kendi mu tıkalarana hluia 
etme" m•luadiyle bek yan· 
ht bır yol olan bileye Hp· 
mıf bahııımaktadular. 

Fakir 
ler 

talebe- A - .k t•• • . merı an u-
ıçın t•• 1 Sakarya ilk okul• blma1e UD memur Brl 

heyeti tarafıad•n 6 ilkkln•a d 1 
cumartui ıeceai içia bir 0 8 Şl Y Or 
eilence tertip edilmittir, Amerika kumpanyaları tl-
Haaıllta okula devam ede- tün mübayaa memurları üç 
cek fakir ~ocuklara 11cak ıüoden beri istihıal bllıe· 
yemek, kihp YeHire temi lerinde bulunuyorlar. Ame· 
ninde Hrfcdil cek ol•n ba rikahlarıa tütüa piyauıına 
erlenti bmirpalaah yapıla- iıtirik edecekleri tahakkuk 
caktır. 

eyJemiltir. Yalnız bir Ame-
ri11an kumpınyaııoa milba-Hırsızlık 

Jkiçeımelik Şerıfali ıoka- yaa emri beoüı ıelmemiı 
tında oturan Mustafa oilu İtıt. de, mübayaa hazırlığı 
öiretmen M~bmedin evia.e yapması bildirilmiıtir. 
girerek bir pantalonnau ça- TütOa piya11 ının yllkıek 
lan Sabri oğlu Ahmet ve fiatle açılacağı anlaıılmışhr. 
Ali oi'la Hamdi yakalanmıt Geçen seae itleaen tlıtüa· 
Ye muruk pantalon elde lerdea ikinci bir parti daba 
edilerek aahibiae teslim edil· yakın sıüolerde Basra yoliyle 
miıtir. ihraç edilecektir. 

iELHAMRA Sinemasında 21 2ci teıranı 
ı Cum matinelerden itibaren: 
ı Emılie Bronten'in meıbar romanından iktibas edilen ı 

ıo•• LMEYEN AŞKMerle Oberon. ~a~berinı: 
L ureoc Oııvıer ı 

ıRomeo Juliett'cs n11ire olabilecek yegine eser, aenenia en : 
ıbtlyOk ebedi ve llyemot bir aık fılmi. Aı1i unutulmıyacak: 
ımuazum bir ••heser. Bu film 8 yojl1.1oda4bafta daimt bir ı 
ımuvaffakiyet kaıanmııtır. Seanslar: 1-3-7 9 da c11ınarte1i ı 
ı puar 1 lde b•ıtar Heratia ilk m tine ucuz ıeana ı 

: T s· d Telefon: 
mıı, Faikanın d kavra ıı· ı 8 yy &re IDemas D 8 36- 46: 
rasında kardcıine yardım ı ::-:::-----------------------

d : 2 Büyüll ı M ı o· t • h'. ı e erek maktulll üıoriae Proir•m ar ene le rlC 10 , 
takunya ile bftçum etlifi : StevYart ile yaratuiı loıilizc ı&ılü SARIŞIN ŞEYTANı 
tebeyyB etmiıtir. f 

N~tieıde D emir otlu Meh· :2 Paul Jaor ile lis Simor'un! 
medın 15 aeae v 17 1D11 t Temıil cttıii Mıcuca ı6zln MACAR SENFONiSi Z 
mllddıtle •iar bap ine ve iki ı (Daako Pista) ı 
kardetiala de aekiur ay kı. ı Matineler: ı.Vlacar S. : 2 5 8 - Saraııa Ş. 3.30 6.30 ı 
plılerl•• karar Yerll•lttir. ı t.30da Camarteıi•pHar ılaleri 12.30 da lllve ııaaıı. ı 
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HlKAYE 

- 4 - . .._ılİ 
Leman da ondaki ·~ 

•e uza lıiıa fazla t• ............ 
daa mı yokıa ruror~ 
ileri ~eldijiai pek IJ 
meıdi. 

·•· f O arahk bir ba1r• ... , 
di. Sılleyman o ı••"1 ,,; 
metiaia içine bir d• ~ 
mektup koydu: tJ 

•Siıe bu b·yramı• " 
olmaaıoı temenni edeC~ 
dar Hy1111z derili•· ;, 
her r" 6oözden bir•I ~ 
meyuı oldutunuıll t~ 
cttii•m bu aıtlode mat 
ıe uud•ll ııtırak ecl:J 
Hmiıııl doatanuı bal 
iuDa lutulatmak .. iıt•~ 

Aradan otaı ıl• fW.a 
Karaalık, fakat 111.ı ~ 
ıecede Leman deoit 
sıoda dolaııyorda. .; 

Uukta bir ı&ıı• ,.: 
Bır aea, Silleymaaı• ""

1 

- 8ay•o Lem•• r 
yaldaımama batarı• .... .J 
mama miıaade edel ti' 

dedi.. ' 
Geaç kıs o•a •el• 

rldl .. 
Bir eli1le ylılal kPJ 

kea diier eliai ,...., f 
eıld arkadıı••• asabi 
Stıle:rmaaa aıatı1ordt' il" 
Konuımaia baılad• IJ 
- Ce1aretirai atf•di' ;' 
- Bilikiı pek ç•k 

nan oldum. J 
' - Sili birdenbire k'~ 
maı olmayayım.. ~ 

- Bea arhk lsof·.:Jı 
iaHnlar ara11adaa filY_J 

korkutacak iaunlar .,,,
ıeçtim. ~ 

- Daima b6yle k.,.,.. 
ta mı yaııyacakaıaıı? f 

· - Korkutmamak fi"' 
rendirmemek için 611• 
değil mi? · ~ 

. DüıUadlillml ~ 
meme mtl•aade edel 
niı?. 

- Rica ederim. "1 
- Sizi dallı meyof f' 

cağım zanaediyordadl• 

ideta neıeliıiniı?. ~ 
- Her ıeye ah11lı7~ 
- Size saffet ve -~ 

yelle bir ıey daha '1 
meme ml11ade ecl•' 
niı.?. 

- Rica ederim .• 
- Beaımle e-.le•lr 

niı?. t' 
Lemında kDçllk .,., 

red 1üt; ıonra : ,,1 
- G.Jil»a bana ıcl 

a uı. 1,~ 
- Ha .. r.. Ben bO ';;,/ 

bbOabltla bıık• b,I, 
yaptım. 

- loaaamam.. Al• 
•• iaıaaiy•t ... _.,.,.. 
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kerk zırhlı. f 

llnı tamir 
etmiıler 

--= .. ._._ 
l\1a (a.a) - •1taten.ıa· 

li•all FraD111 AfriM:a• 
Ora• laar p Jimaaı•a 
laıiliı t•arru:111 ••••· 
•ilr laaıara atramıı 
b9atıerk arlalauaı• ta· 
"iilditi•i •• yalrıada 

l.iamde 1lıect tiai 
-•ktedır, ------
•111ir itleri 

t-.ıre, (••a)-BD1lıı 811-
ls••••tleriaia Lib1a· 

ileri laarelıetlerl bir 
" iati ~•ıaı ·••rmektedir 

ta aklan 
•• baaları 

••t.arebeye ılrecek 

Alman yanın 
beş maddelik 

teklifi 
--mı--

Londra (•.a) - SuDda7 
Etupruia ••rdiii bir habe
re 16re Petea Ye Darlan 
lalml:adekl ~artamba ı& 1 
muiatemel olarak Foateaeb
Jlda Glriaıle 16r8tecekler· 
dir. 

Gaıete Ne•yorktaki mu 
laabiriaia bir telırıfıa• rlre 
ıu•la11 diye edi1or: 

Pete• Fıanıı:a lıtikllllnla 
ıon islerlai de ortadan kal· 
dıracalı olan aıatıdalı:l bet 
aol&taya dayanaa bir barıı 
m•abe ... ı lmıa etmek IH· 
redia. 

1 - Fran111 doaıam111 
Almaalarıa emri1I• Alman 
•aparlaranı korayacaktn. 

2 - Almaa erdulanaı• 
fİmal Afrikaııada Ye billaH· 
aa Ta•aata lılerl elaeakbr. 

nmek 
suretı e ölü dl 

---o---
Karantinada 231 ci ıokak 

2l Hyılı e•de ôluran ibra· 
bim barı11 54 yaıında Nuri· 
ye adındaki kadın yemek 
pitirmek üzere yakbiı kö
mürila tamamen yaamadın 
oda içine almıt ye te1em· 
m6111 ederek öldüiil haber 
•eriJmiı ve yaptmlaa maa· 
yene.iade lıöm6rden neıre· 

den bamııı karboadaa ıe· 
lıirleaek 61dlj'il aalaıılmıt· 
br •• 

------
ihtikar 

İkiçeımelik caddeıi11de 113· 
mirci Mtbmet otla Yaıar 
toptan k&m6r8a kiloıa yedi 
kur .. 1atılmaıı icap ederken 
8 k•raıa ıatmak ıaretiyle 
ilatiklr yaptıtıada• yakalaa· 
mııtar. 

y ni sıb 
risale e ri 

t 
1fK~iı-;7ı;;_;.;b;j 

---o--
Sıbkat Tekileti tarafından 

"'•u:ccanea dıiıblmak lbere 
hazulaaan ııbbt propııancla 

.. ve 6f&C ri1aJeleri la mir ııb
.. bat m6d&rl6ne de 16aderil
lmi1tir:-BaaJu okullara, lıH· 
tane •• diıpaa1erlerle baik 
b• iıtiyealere te•zi idllm;: 

•ie baılanmııtar. • _ 
RiHleler dit 111hr. kıııl· · 

bk ıirayati -•• kora•,!i.~ t!:_ 
~killeri, ayaı ba1tahiı, iıpir· 
tolu itkilerin Hfhia sarar_:-~ 

i lan, \,eden terbiyul •• laal~ 
11thiı menularıaı aliaka·· 
dar etmektedir. 

---·---
Buca turistik 

yolu 

i Kahramam 1 
i SOBUTAY l 
f-62- Y11ıı1111:H. O. T. t .............. -..... ~ 

Batuna• ba aatkaaa laep• 
ıl itraı etti. • Biı •• llltlll 
ordu ileri bareklta lırara b-. 
rar yeriyoruı. Baadaa ••laa 
gtl:ael dlilla, llayr•• •• 
mu? Biı unıtaa &eYk ... 
yoruı. Yeni 11al ilkeler al
mak kadH ıeYkll lalf Mır 
ıey yoktur.,, ~e•ablaa ~-• 
ler. 

Bata pek yalaaa kahllle ' 
•e tek batına da ••••-,.. 
cej'i içi• telır•r klnlfe 
a-eldi b•tararak ı• llllell 
,ı6yledi:~ · 

"Ben de ıiılnle bara.._._ 
kahramanlar, ba•ım •I..., ' 
dumda da ceddimi• ka• 
dolaııyor, 111• lı arı ileri .• 

itte ol•• l•ıihıler AJ 
••• daata mlaait bir 
claı IM.t•••1orl•r. Al

t..~. la.rap elaa taaklara· 
,._ etmelıı: •• laarelrete 

.as lmlıAaıaa malik 
1 

S - Şimdi Almanyada 
llalu••• 1 milyoa Franıı:a 

' 

eıiri aerbed bualnlacaktar. 
4 - Parla, itibari ol. rak 

§ Keçeciler 1322 ci ıokakta 
babaratcı Yako otlu Kaboa 
tas rabao•a kilosu 3S ku•a· 
ı• olduj'a lulde SO kurut• 
ıatmak ıaretıle ibtikir Y• p· 
tıj'ı ibb., edilmft ye dlkki· 
nıada 91 kilo tuı rabu bulu
narak alınmıı ye hakkında 
mtfbut alç waraka11 yapıl· 

l:amir • Buca toı iıtik yola 
aan incelemeleri 1ollar mü 
dirl6j'O tarafından yıpılmıt· 
br. Bu yol Bucadaa 
Baılayacak_• Kııılçulluya ka· 
dar de•am ed~cktir. Biliba· 

re Kııılçullu • E,,, fp•t• •• 
fallı ara11 yapılaıaktar. 

Sobutau, 1111 11111 
makinesini ı1ıtt111t 

1 basladı. ııut Plıtt 
ızerına h&oaı •H· lrler. ---

vesikası 
6'.ı ---
il~ -llltl .. t ••lılletl 

ra yaphfl bir t•• 
..... tani1•••tl• .... " . '-•I•• ılre Yill1etler 

11 ••ril•ekt• ola• 
• alt ••aikalar J••I· 

~iietlrlleeelı, ati ilati· 
........ .,,.. ulıatt• · 

'6 ._taalara da ayrı reak
lıalar ••rlleeektir.B••· 
~ aatl Hıtl,aı nlaip
.._••la maayyea bir 
... ••1• bir defa ol• 
... ,. madat miktarda 
.ı. .. ıdar, llaaa maka· 
h•a ıataa klmıelere 

~•ala lplllı •ermelır im· 
b· •111 elacaktar. 

1t•ı taraftaa baıı kim
teıııla Hlalbl olma· 

" laalde teıııll Hllihi 
le iplik almakta ol 

•• baalana aldıkları 
ttl Jllıaelr fiatla lt•ı· 

ıathldan teıblt 

•• ltaalana lnlnl11 
lıla laaldanada tld· 

takibatta llal••aları 
.. llretlere tellHtat 1•
lttr. 

- -
lıat Müdürü 

~ Geldi 
-:a-· 1ı......... ıatl.lı 

-.. tetkik .... ııla· 
~lda,ı ft larimlu ••det 

• ç. ımecle amaml 
~ itleri pJet iyidir. 

•••• ~•••larıa ılıter
deilım• clola11ıl1Je 

laaıt.hldan •11 ............... , ..... 

raaaaaı11 İff •U alta•da ba 
laamıJ•• ltlııeaiae ıirccek

tir .. 
S - Biakaye l&lrfeyi iti 

bari olar•'· Fraa11ya dl•• 
c•k, fakat Almaaya b• kir· 
feıi keDtıele cla•a• ede· 
celatlr •. 

$imal AfrikaaınClakl Fran· 
aaa orcl•ıan•• me•cada İJi 
t~lais edilmlt 250 bia kiti 
olarak tala tala edilmektedir. 
Ban•• IO, 90 lllai Fraaııa, 
ı•rl kaİaaı J•rlidlr .. 

Ha•• lıa••etleri bia tay
J•r• kadardar. Banaa 1alnıa 
250 ıi •çabilecek laaldedir. 
Geri kalaaı ltal1aalar tara• 
f 18daa battal laale keaul
maıtar. 

Filo Talonda ••ti•• bir 
laald• ola• 26.SOO toalak 
Straıbarı 11rlah11 ile Hindi· 
ıinide bir kran:air •• Da
~arJa Kaıablaavada. baıka 

bir çok lua•n6ıdea mlrelıı:

k• ptir. 
--c---

Belediyemiz· 
den bir dilek 

--o---
Kececilerde karakol ar· 

k .. ıada Hacı Sadullah ıo· 

kajlDID k&tHİ · •• hmetp•ı• 
bulvarı•• aa11r aile ••leriaf a 
6eiladekl ılprlatll Hndıiıa· 
daD feaa taafflaler ~akmak· 

--o--
mıttır. Zirai hastalık-

§ Afıaacık Ş laitler ead- ( } •• d } 
de:ıiade k6mlrcii hm•il otlu ar a muca e e 
Abdullala •• Mehmet otla 
Hl1eyia topta• lılm8rln 7 
kuru•• 1atmaları ieıp eder· 
kaa 7 bu~ulr k•ruıt• Htmak 
ıuretile ibtiklr yıphklarıa· 
daa yakalaamıılardar. 

o 

Bıçak taşımak 
Kemer Slrmeli ıokaiı•· 

daa ıeçea Hakin oil• ma
Dİf•t•racı Halilia Ya:aijetia· 
den flpbe edilmiı •e &:ae
riain araamauada bir bıcak 
balaaarak alıamıı •• hak
kında ıabıt •arakaıı yapıl· 
mııbr. 

Dövmek 
Keçeciler Mnarhkbatında 

Emin oğlu Mebmet, ıebep· 
ıiz olarak Ali otla Rizıyı 
d&vdOiftnden yakalaamıı Ye 
h•kkında me9but ıuç ~abıt 
YU•KH J y•pılmııbr. 

Ziraat mektebiae el'" Yam 
eden talebe•in laaıarat •• 
lauthldarla mlaadcle lauıa
ıancla daha iyi yetiıtirilme • 
leri bakımından Ziraat weki· 
itti, Borno•a micadele iıtaı· 

yen• mldtbl 8. Nilaat Eirl· 
boıun Ziraat • mektebinde 
haftada iki ıaat "ıararlar •• 
ıararlarla micadele" deni 
•ermetiai müaHİp ılrmlit· 
tuır, 

---·-~ 

Gelenler 
Gidenler 
Ağra mebaıa Dr. HIH· 

meddia Kural 5 Ankaradaa 
ıehrimize ıelmiı, Aydıa 
mebaıa B. Nuri G6ıtepe 
S6keye ıitmiıtir. 

Fiat mürakabe komisyonu 

maıını ıırıttı ••• · 
Sobatay Raıyuı ta•• .. 

kıhacına ltaı etdlrdlkt• 
aoara Ta•• MJ••ca u.t 
lıarekltaaa de•a• lfla ... 
ıırlıklara baılada. 

Yine ceau .. ıdaMbd 
kurdu, Mariıtaa lılerlM 
doira IDce ealan ........ 
Aralan• k••••ıaclaa ...,... 
fırladıkları •• laer lllrl .. 
tar .. fa kauat acıp act.klma 
ıibi cHaı ıebekeıl Ma .. 
badatlanaclaa bla lllr la,.. 
fet •• me1lekle plp •M 
kö1e1e 1aJ1lclalu. Halla Wr 
birine dltlrmek iıl• ...,... 
mıia •• dalallde Ht.e ta ... 
mai• ko1aldalar. Her ,.,.. 
propaıaadaya rfrlftller. Fa
aliyetlerini yalaıı ba--lata,. 
değil, merkesl A.,.,.,. 
teımil edealer ol•aia slW 
ta PariH kadar da ....... 
lar yardı. 

Cat111 ııaıfıaa aynl•alu 
b.ir ka~ 1abaacı dll ele Wll• 
yorlarclı. 

Yine raporlar ,.i .... 
bııladı. 

Macar krala ( Bela ) Tlrk 
orclulanaıa lladatlari•a Jak• 

reisliğinden: laıbğıaı öir•ni•c• tel ... 
1-lzmirde Aceatalardaa ıuyağı alıp ta perakende sa· dnıtü •e çarpınmaia ..... 

tıcak olan bakkallardan sattı f iata litre itibırlle 25 karaı clı. Alman kraliyle ••latuak 
m&ıterek hareket et..,. olarak tesbit edilmlıtir. k f k b ld 

2-Gerek tesbit edilen bu fiıt barlcine çıkanlı.,, ıere muva ı • a. 
tevzi ıakiUerine aykırı hareket eyleyenler ve taiıiıe cllr.'et Tehlikeaiu keadl topra .. 
r~bterenler bakluıada milli korunma kanunu blik6mlenne lar1aa da ıirayetial d..._ 
ı&re ceıat takibat yapılacağı ilin olunur. 5045 Alman krab Macalltula it• 

tadır. ı taf ak etti. 
Ba kokalar clear halkı ı YENi SINEMAda ı Öace lçleriade W-. 

taciı etmekle beraber ııbhl :'.----------------------:--: 1upcaklara temiıl•m•i• •• 
ma••rr•tıar da te•lld etm•k· ı zengin halta 3 PALAVRACI 2 ueride bir •aı•• ca1ı.,.. ... 
tedir. ı : larıaa karar ••reliler. 

811 mahıaraa· ı:aaleal için ı OLUM SAATi J Kıpçaklana Haaı ltaalw-
lla ıaadıjıa daha tenbı bir ı ı n&a Kotıaa btlcam ettiler, 

yere aaldedilmHi o ci~ar ı Deniz Kızı Eftalya ıl baııaı kıtirip Peıt•.10kakla· 
laalkı tarafıadaa rica edil- : ı nada yatarlacblar. 

ı Zeybek Tlrkllerl 
mekt••lr. ı Ta•ı•• • Kapla•INıjı l»ok10r reakli mikl . ı - ••••m1 nr -



--o---
~ Ankara - H lkımızın ge· 

; ek i'ıd v rek s nayi 

1n amul tı ba ımıad n z ruıi 
>lan ibtiyaçlar1nı k1ırşılımak, 

Jbualarıa fi tlcrini t ıbit v 
ı~ :evziinl tanzim eyleme yo

• nda bii üm tin y aiden 
n übim tedbi~le ittib z et
mek zer olduğu öğr il
niıtir. 

Ba rad alk ibtiy Cl 

ı}:ıiıb tinde gıda maddeleri 
re ya tevzii içi yeni bir 

1 eni ofisi kurulacaktır. Ofis 
•·evziat iıinden mada malla
l1n piya1ad ki tereffüüne 
nıal olac k bir n zım a-
dfeıi görecektir. 

' ~ Dij'er t raft n mür cı,t 
1 

l :»&rosu f liyete geçmiıtir. 
'dhal"tçıl r, idbal edecekleri 
nalların yüzde yirmi i i mü
'•caat büro u Termiye 
ııecbur tutulm şiardır. 

l BUCDA Y UNUNDAN 
1 

N ELER YAPILACAK? 
A kara - Koordia yo 

lıey'etiain mühim bir kuarı 
m•cibioc buğday unundan 
vapılacık ıeyler teıbit edil-
11i1tlr. Buna göre buj'day 
11nunda ekmek, far ncola, 
makara , ehriye, biıküYi, 
pekı\Jn t simitte baık 
bir ıey yapılmıyacaktır. 

Paat , k k, boğaça, b • 
laya ıibi eylerin bağd y 

~ ••u elan yapılm ıı y saktır. 
Lokantalard v e lerd ye
•ek ol rak y pıl n hamur 
iıleri bu memnuiyetten müı
t11aadır. 

T icar t Ve letiac fr n· 
cola im litı d ha sıkı bir 
lıoatrola t bl tutulaca ye 
francolanın y lnız ha talara 
Yerimeıi için ger k n blltün 
tedbirler alın c ktır. 
BEYANNAME VERiLECEK. 

Yine ayol karar) buğday 
1 uuund n yapılması y Hk 

edilen maddeleri imal eden
ler yarından (bugüodeo) iti
bareµ üç gÜlı zarfınd elle· 
r lnd bulu n unların mik
tarını ve evnfıaı en büyük 

' mülkiye memurun bu be-
yana m leri il bildirecek
lerdir. 

Ea bl\yük mülkiee memu
ru bu b yannımeleri to r k 
ofis teş il boa teılim ed -
cektir. 

Beyannamesi verilen bü
t6n bu unl ra el oamu~tur. 
llunlar bedelleri k in öden
mek sur til s ha ahn11c • 
tır. 

Toprak ofiı 21 g6n içinde 
bu ual rdan h rhangi bir 
kısmı h kkı da satan lın-
dıj'lDı bildirmezs bipi ri 
bu ualırdıa im li yaı k ol· 
mıyan ıeyleıi y p bilecek 
vey bunluı imı1 ede ler 
ellerinde i unu sıtabiİe-
eeklerdir. 

Bahis me zuu ol k rar 
bıkiki bir h rp ekonomici 
aruı s yı 1 bilir. 

• Milli an2 

Berlin (a. ) - Almnu res 
mi tebliği: Doğu repbesinio 
merkez ke iminde diln yapı
lan t rrular etic ıinde pek 
çok topra~ 1 r azaudık. 

Moı ova ebıfındaki mu-
h rebeye gelince; omlniat 

skerl rİ • bati ramza gittikçe 
rt D bir mikterd artm k

tadır. Ba bubr nı önlemek 
için Stalin b8k0meti asker
lere, Sovy t esirlerine Alman· 
lar zulüm yapıldığını iddia 
eden bir günlük emri neş· 
retme zorund kalmıştır. 

Alm n orduıu, Sovyet 16-
ıülerinin c oav rca hareket
lerini gizlemediği hedef tu 
t n bu ıibi y lan b herler 
arıısında deriu bir i tikrah 

duyu. 

Sovyet fioıan meınp bir 
birlik Alman · Fin mayıola
rıo ç rp rak şiddt:tli iofi
JiklarJa b tmıştır. 

a om 
ütü 1 cak 

latanbul - Romanya re
jiıi, memleketimjzdea 143 

bin kiloluk tütün almak için 

ekıUtm açmıştır. Rume 
mübaya tı devam ed cektir. 

1 al a e-
e ge ecek? 
lıtaabul, -

ltaly D deri, zcytiay ğı,kitlcs 

k rıdığı takaı yoliyle 
kamyon retirtilme i kar ,_ 
laıtı .. dmıgtır. 

--·---
•• o 

ore 
Müzik yuv sı açılm tiSre· 

i ö ümüzdtki pazar günü 
ı t 14 de Üçüocü beyler 

ıokağı da 28 numar daki 
Yuvada y pıJ c ktır. Bu ye-

ni ve gOzel mü seıeye mu
vaff ıyetl r dil riz. 

Dünya buhr nı muvace-
he ind m mleket imizin 

coğr fi durum~o• göre bu 

ibi kar rlann n d r ye-
rinde olduğu meydand dır. 

past ve kek gibi zevk için· 
y pıl n eyler bıık mem· 

leketlerde barbın baııod n 
beri kaldnılmı tır. Bu gibi 
tetbirl re un ve şe er gibi 
gıd maddelcrind olduğu 
k dar diğ r bir çok enerji 

ynakl rında d hi ihtiy ç 
vardır. Bütün m mi etin 

lameli n mına alı • tet-
birio t tbikinde lakadıu· 
ların hüküm ti i birliği 
y pmal rı v bey on mel -
rini t m v tind verme! rl 
t v iy dllmeğe değ r. 

• • 
1 z 

--o---
Lo dra (a. ) - Saınldiiı· 

• göre Mııır hududu yakı
oıod çevril n Mih•er kuv· 
v tleri yakında teılim ol -
c klardır. Kapot:le kalesi 
z ptedildikten ıonra bu kuv 
vd • ıuz k lmı tar. 

Gencr l Romel auhlı kav~ 
v tlerini kurtarmak için en 
büyük teblik leri göze al
mıtbr. Yeni:ıelaadalılar y Dİ 
IDa-iliz kuvveti riyle takviye 
edilmiıleı dir. 

BiR IHVER KROVAZÔRU 
VE MUHRlı:U BATIRILDI 

Lorıd, (• •) - Sıtl biyetli 
k yaakta bildirılıyor: 

Libyada meydan mubare· 
be i ba9hyalıd n beri deniz· 
al.ta •• de oiz liltn lı. uvve tlc
rimiı dOfm OID 7 İ IC femİ· 
ıini bahrmııl rdır. 

Bir dOtm•,. rovaıariyl" 
toıpito mubribiai de batı 

rıldıi't zannediliyor. Büyills 

bir diiımaD yelkeni ıi yakıl 
mışllr. 

B. ,, solinı'' 
Afri da 

Zurib, ( -Mu olioin 
çöl orduıuaa cesaret Yerm k 

için Liby y ritmeıi muh
temeldir. Liby hnrekita ... ın 

ıelitimiodeo ltalyan halkı 

b yük helt'can içindedir. 

- o 

urtuluş vapuru 
Pir e gitti 

lstanbul, -Kurtuluş va
puru bugün sa t 16 da 1500 
too patateı, nohut, fasulye 

yumurt , soğan, ve b ka 
yiyecek m ddcleri yilkleyip 
Pire'ye gitti. 

--o---

lst nbul- 11Yenice" v -
puruaua bıtıulması nzerine 
blikümetin K radenizdeki 

cn bi memleketle 
türlü deniz nıakil 

her 
va ıt 1 -

rnna sefer yapm ) rını m • 

netliği y zılmışta. Dna 
mıot ka liman i liğine 
g 1 n ye l bir emr sıöre; 
•z mi 300 ton h cm d r 
bilumum motörlü v yelk nli 
n • il v sıtal rıoın h riç 
m mlek ti re itmesin mn
ıa d edilml~tir. 

( Sa de ) 

ta 
---o---

Moıko , ( . )- Pıavda 

gaz.ete ioin muhabiri bildi
riyor: Tulanıa doğu un nu-
fu de Alman . kıtaları 
timdi yr tlerini babya 
tevcıh etmişler ve Tula Ser-

pkhof yolunuıı batısında 
bulun u kuvveti r iltihak 
etmek üzere bu bilyük yolu 

kesmeğe uğr şm kta bulun
muıl rdır. Sovy t kıt 1 n 

ismi verilm yen bir şehri 

dü'1 gece t bliye c tmeg 

mecbur edilmişlr.-rdır. Ce 

rcyao den meyd o m&ıb -

re be inde imanlar 2000 
aı- vermişlerdir ve 30 tank 
k ybdruişlereir. 

Meydan mubarebeıi beı 
güb aürmüştür 23 e 24 
So •teşrın güuleri şiddetli 

ta1.ık mubıreb leri olmu tur. 

Moıkov , ( .•)- Sovyet 
tebliği: 2.) Sonh riode Sov-
yct kıt l•rı bütün ceph 
boyunc · dü m nl11 dlS Oş-
meğı1 devam etmiıtir. Mu-
bareb l r ~talıno orsı Y 

Volokolamsk, Ro.dof ke-
ıimlerinde bilb 111 tiddetli 
olmuıtur. Staliaokorg ehri 

Tulanm 45 Moıkovuuo 200 
kitomdıe ceaubundad ır. 

m tı 
•• o a 
--·~ .... ""!---

lst nbul - K dıköyüode 
Söğütlüç şmede oturan 45 
yaıı ra d hüseyin düo 
tramvay caddeıioi t kibca 
Gazbaoey gider en v tmau 
Alioio id resiodelsi tr mv y 

r basrnın sademcsine uğr · 
mıştır .. 

Ba ani çarpışma netice
siode vücudunun mubt lif 
yerlerind n ağar urett y -
r lanan Hüseyin bir müddet 
socr Jdığı y ral rın tesi
ri! ölmüştür. 

l 
Kıym tli müt f kkirimiz 

6rh D Belge io r dyod 
verdiği e günün e mühim 
meael leri i ydınlatan en· 
tereıan ko fer n risin
den (15)inci kit p t iotiş r 
ef mi~tir. •Har r ti t v iye 
ederiz. 

n t e1' 
hi m cliste 

--o-- r.ı 
Ankaza - B. M. Me'~,-

Düo Orm n umum ınOd -
lilğü ı 941 bütçesine 111011•• -

t1.bıi at kooulmHı liJ•~:t' 
abul edilmi tir. Gn deh ,. 

mevcut diğer maddeler " 
zaker dilmi~tir. b~' 

Devlet memurlarının •1 .,, 
· ıo b•"' larıoıo tevbıt ve teadtı d•' 

kındaki kanun Milli MD 1• 
faaya ait kı ımlarıada .de!•· 
tillikler yapılmasına aıt ~ 
aun Jiyib .. ınıa mllıak•'' 
bitiril mittir. 

•• •• • • fle o ur ışı 

• eşadıll 
·craatı ,,, 

- B tar fı 1 inci sahifede 
GÜZEL BiR KARAR: 
Belediye reisi bazı k 6dll~ 

tileri o gösterdikleri sor bt' 
üz. rine dün mes isiDİP 

11
, 

yük kumı ı kömilr me~•~, 
na hısretmi v 8. Sııt d•' 
minde bir tacirin fsmir• to• 
niz yoliyle etirttiii 95 ,t 
kömürün ıehir bir bi•j 
olm k Uz.ere doiruda• d,tl' 
ruya h 1 ıahlma11aı i ıt· 
miştir. Bu busuıte BıJ s:_,. 
le mut b kat basıl olmlJf t•• 

Bu kömürler, ba ıab•b r1' 
itibaren belediye memor1;6. 
uın nuaretiade Karat•f i•' 
mür iıkeJesiad balkt•11 ' 

tiyenl\;re kiloıu 1 korott• 
ı tll c ktır. t•' Dün kilosu ,5 urut i~I 
p ~•• ende kö uur at•O b•' 
öcuüı cü cü m6 meşbud tef' 

li de tutulara Adliyece 
kıf ediJm ştir. 

• a u ı 

• • e nıo 

r rı d' 
Balitmor, (• ) - So'',1ı 

toplan n yabudi koııg;if 
• ığıd ki k r ti rı ver 
tir. d' 1,,1' 

1 - Filiştia y bu 
1 tı'' 

vat 111 ol rak kur 1 c•~11ff 
2 - Yahudi er ıP d''' 

h klar ip ol caklar bel' 
3 - H rp n oor 'İtti' 

diler sulh konfer ıo• 

r cdecekl rdir. 171111 

4 - N zlleria kU: ,,oı 
ol nl r derhal hık ' ~ll 
iade v k yıplan tı• 
edil c ktir. 

ap van 
• fat e tı d' 

"•"' Londra ( a. ) - P f'' 
adliye ızırı bay L•P

11 

dlio vefat etmittir. __/ 

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


