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T•r1ı ıarihinJe büyük ,anılzmlr Yabanc A ı Açlı~k 
•• f6hret ka.zannuı Türk 1 S' 1 C:. h • H b ) • ı · 

Kadınlarından lerllk Şubısinden • - ..., e ı r a e r e r ı - Duıw--.Y 
li:;im Bigel 27 5·942 rüoJO i(i:. o·· k.. A 1 ~-·11 a:;.;.: ·•- • ektir:: UD U VrUp~ YO U Meseli 1J 
-3~~ -~a~_an: H. Türkekal . ı - 1-6-942trrihinden Yangın 15 hazıranda talaUaa ye•i 

----- · · -- ihbaren -verilen 27 /S/94~ , . kabat devi ... 
Sevim Bige ağır adımlar tarihli illa macibinr.e 316 D&n Hat 16·22 de ·Ka· hazır lar ba1tahk 
ile oda•rndan cıkrp .ı. ... v.. 338 dahil doöumlu'uın mü- r~tııta Asanı. o.r ıok•. ğında t ... lf 

• n ... _,"" • ıılib N b B 15 l k d kaleri saıfe.,. tin o" ı. d - ü k racaat rll .. Jeri a - ç1 azmıoın aa ıp ve u ayın 1 ae a ar , ... nun e yur r en aa- .. ı • gıya çı· k F k' d M • • f k ı ı•• 
rayın içindekiler, feryada karılmııtır : • 111P ıdılın ır~c1 ol u· köpruler ilzerıade tıcrllbe· ıç a ço , I•' 

2 8 'b ru 103 numarah ıki katlı ler yapılacak Avrupa battı yapanJır ıt 
baıladılar - u tarı leı den ıon· b · f - d ' k fed 
~·~ ü d 1 ıap evın mut •gıa ın Haziranın on betinde açı- uvvet Hr I' 

Sarayın i"inde ve bıb · ra m racaat e eal~r baka· yanııa çıkmıf, bir anda ça · lacaktır. Bu miiaakale itle- beallyea bı1••-~ 
Y Y• sayılacaklardır ılia olu taya ıirayet etmiı yanı ba- • i t . . . i 

1 
kırlar bir de f""J 

çe1lnde feryat ve figan nur.. tındaki abııp evleride teb rın n anı.ımı •tç n ya'!'ı ~n • ını tutah11af t, 

bııladı. Sarayın içerisinde Doğumu Mllracıat tarihi likeye dltlrmü tir. gör6ımelere (ıoa verılmıı, fl ,ela. r' 
ba!aaaa kadın, erkek ve 338-337 . 1. . Ankarada bulunan Bulgar açıkmaaı YI 

1 6 942 Yetişen ıtfaıyemız aleti . . Jar çok kalori 
mabafıılar bile bağ11a ba- 336-335 2 6 942 aenişletmedea ıöndlhmüı- demıryolu beyehyle mBzı· . . 

1 ;c,.. - ı ı • k 1 b' . 8 1 çıu değıl de •• ra ag ıyor u, ığıılarına 334-333 3 6 942 tür. Ztrar çok değildir. ere er ıtmfıtır. • u gar ki 
1 

k lori ~ 
relen k&filrleri uvuruyor- 332-331 4 6 942 Yangın çikaa biaa ııgorta· murahular memleketlerine me ed~'-l 1

1 
içi• 

lardı.f 330-329 1 d dö M 1 d · 018 1 • t reme 1• er 5 6 942 ı ıy f - b d n:uı er ır. u garıı an· Bunua ık•i"' 
Sevim Bige öııde Pet · 3l8-327 6 6 942 •nbg.'t~ıa1 k, m

1
ut agbın1111- a. ~Judnabn demir yolu be· 1arfedealer d• tf 

rof Ye bıia namussuz bey- 326-325 8 6 942 CHına ı ıı o an ı ı •- yehmıı e uglialerde mem· _ k 
ler ve diier Ruı zabitleri 324 -.323 9 6 942 rıa fazla huaretten tutuı· h.ketimize döaecektir. Ora· Muela ııç• ,j 
arkada olduğu hıJde bah- 322-321 10 masından ileriye geldij'i an daki müzakereler de bit· Y•fıyanlar la• 

1
1-

ı. ld 6 942 lııılmıştar. M • olarH olıua ti 
çeye çıaı ı. 320-319 ı ı 6 942 mek uzeredır. . I d iti 

Ş d L ---o--- rı •o ua • · ... ı 
tlra • uurada göğüı- 318-317 12 6 942 --•-- 1 dJr 

ıe, ıaı dökerek Elektrı·k ve tramtau •Ücuu.,. •O' 
b" ağlıyın :ra- 316 13 6 942 sı·vrı·sı·nek il kaloıi •• ,ı.4 

ıt erle, 11çını başını yoh n 1 • j k O ti • d•• 
l:ıtJ.nlar ~ üyük bir taşkın- zuıır s er ilk Şu. ere arı Çog"" al o dek baatal•:dır· 
lıklıı atılıyor, Sevim Bige· bes· d Elektrik tarife.komiıyo· 1 Y r a~ı .~a1t ya ıorl 

l , ın ~n 1 lumı11 az k• a a ayaldarma kap . aıyor lf ı nu bu ayıa ortasında tob· Belediye reiı vekili 8. d Jı.,. 
ve : 1 942 . . M ff Ö . 1 de ondan o ,~ - senuı canla lanarak fyeaı elektrik ve uza er ıgen ıaclra haa F k k 1ı9Jor• 

.. diıe izin ver, ıizi biz. ve can11z bilumum ve1aitin tramvay tuifuini tetkike giderek ll " ıino ve banyo· •.at çe> açla~ 
~ea. ayı k koHarı kıra- sayımı aşağıda'd tarihlerde bışhyıcakhr. Tuifterd bir lana temizlik işlerini te' kik lerı ba!~e lal 

4 lım, ıize ..... Jmın olanları yepıhcıktır. V es iti olıa- mikdar um yapılacıkhr. eylemiştir. inciultı ııda ıiv· biuetmı0ye~ 110 
.~~ 

parçalıyalım , l·aılımızın en Ju ilia edilen güolerde H k k • J • riıiaek~mllcadeluine devam vardır, •.• t :.... 
SO!ı dıa:ılasır.t 1lutafım ve yokfamnfarın1 yaptırmaları 1 u u JŞ erı edilerek bir mikdar dabı g~ıQ , , bı~ll cif 
cu.ıo.uzı yotund,, feda ede- aksi taktirde hakları ada Hukuk işlerinin müdO. mazot döktürlilecektir. bıç le ıyı .b•• '1a-' 
liro, biztaı n. elek r1.ıhlu ha- kanuni muamele yapılacağı rünila ıiH\b altına davet Şehrimizin her yerinde çeğını tabıi,, tı 
kar.um z, bJ ic ' k c nırrız ilin olunur. edilmul üzerine viliyet hu- sivriliaekler utmııtır. Bil· niı. Sarfedıl•• •' 
haya ımız demeğe bı§I ' 3 6 ·942 kok l:leri müdür :vekilliği· husa Güzelyah semtinde yerini doldu••' 
dıiar.. " •· 4 6 942 Değirmeadere ne köy büroıu !di B .M~ı- sivriıinekler okadar ~çogal- yenilmeyiacr.. 

11 Sevim W e bu f 5 6-942 ~er Edgüer tıyın edılmış· mışhr ki der hıl sıkı ıu. et· Açlık dBYI'' 
lıirhk ve b g d eda- tır. te mücadeleye ihtiyaç var· d• m"ıdede yıbot 

u caa Ui teıa- d E ~ d ı. ı k 
hürat ku ısı d · 8-6 94l IZMIRIN YEGANE iÇKİ ır. g~r mazot öıı.il me - bir h11tahkt•11 

k ·ı I ş D • up suı 9 6·942 Cuma sız NEZiH Er.LENCE le Vel j lf sutetlerle mücı- 'd . d•• f 
esı .cJIŞ Ve iÖZlerİl İ yere ovan \.J d f d•I b ) fi mı elerıD 1# 

• :1· · 10 6 942 YERi BASMAHANEDE e e e ı mezse u seae ı· ço• 
ıa ırmıı o ldığu halde eğır mirde ııtmının tahribat yıp çıkaranlar bll~ 
adımlarla yürüyor ve ıoa 11 6 942 Ali u ( vinin ai- masındın korkulur. Fıkat oala~ Çitti~ 
derece nef•ioe cebr göıte- Oalaı ın bıııe dd• 
rere1ı göı pıauı., ada bi- ı2 6-942 İzmir merkez le bahçesı·dı·r 100 Harp dayga•u vnca 
'k r 1 13 6 942 kaza .h . ad•• 

rı m 1 o an yaıluı bırak- 15 6 941 ~sa s:s ~ !EAdl ten ı tıyacı - ds' 
mımığa azmediyordu. Temiz bava emHhiı Yn- GemİSİ Sfair b11tıhl''ı.ı 

Bahçe lrapıııuın ÖJ1iioe .... ••••••••••••-·•••.. lık Tiyatroda bu akşam dılmı açhk 
ıeliadiii zaman bu tar'ıb-ı Satılık Radyo tam saat 21,5 da umuma Vııington, (•.•) - o,- hali yamın oltJf· 

• SANATKA- R NUREDDiN 1>i1 yolları büroıunun di- ı# 
•• meıbar vatauperver ka· • --- .• oturuıtı katı• 1 GENÇ VE ARKADAŞL eektgrü mümeuile meclisi· 
dıa bııını yukarıya •kal- ı yedi lambala bir R•dyo! "''""''"'-""'""''V'-"·"'-'""'' uı nin deı:iı encümeaiade bu mekleıdea d6: 
dırdı, titrek •e gür. bı"r :satılıktır. lstiyenltrib ida· : BU AKŞAM yıl yih bup aPmiıiain teı· ekmek yeıı1•• ı 

J :rehanemiu müracaatını : • J ı• 
Hl e bağırdı: .......... ••••••••••••• Sakınılan no·· - ~ih•. konae1ğını ıöy!emiş duzan zayal •. ,,. 

- Hamiyetli ve aai! ~ j tır. Ö!e tarafta meclı• de- tHavvu eder••' ı'. 
ruhlu aalrerlerim, kadınla- müıtakif bir ıdue ile Y•· ze ÇÖP batar •• DİZ encümeni r~iıi de elli LokO' 
rım, hepiniz su.suauz. bir şıması uğru 11 da bütün lmv· H lk k d' . (3) d gemi inı•ası için bir milyar :-.af 
dakika beni dinleyiniz. Boş velimle çalııtim, fıkıt-b; a ome ısı per e 100 milyon dolarlık tahıi· IZIDlr ısar 
•• 16ıumıuz teenOrlere ka· au hkdir edemfyenler, sırf Büyük Bale Varyete 11t kabul edild:j'iai ıö7le· 
pılmayınız. Her şey mu· keudi menfııtlerioi vatan Zengin P oğram mittir. beslndıı: 
k dd H milliyet biı'eıindeu üı-a erata bağlıdır. D.t· ~ 
marıarında ••il ve temiz tün tutan baiaıer benim ı: Elhamra Sinemasında : 333. 334. ,,... 
To k k candan ve samimi olarak S 338 d • mlol 

r anı ttııyanlar her .. r w. 0111 
ııye tabı -ı d 

1 
gırıı ıgım mUcadelelerde :Bugün matinelerden itibaren H1rikülide2oefiı bOy&k: zaf biımetial 1 ) 

lalaı k mmu e er er. Al· yalnız bıraktılar •e b r ı şaheser lrıgilizce ıöılü ı k t ( A ,., f ~ 
1 . nı rrıı ve oaurı em ir· türlü te~ebbüsleri akım bı : 1 K k KADJN : • t k edtl'-1 
er~~e hbi olurlar.. Size raktırmak için elieriodea : • Or USUZ : ;r: 

9
:;• ae8 -.. 

•: uaet ve ubır tavsiye g-eleni yıptıler ve nihayet l Joan Granford · Fredrik Marcb : l . J~ aık~ 
e erim. Bea bu memlekete Jüşman boyunduruğunu ka- ı logiliıce ıöılü ı .~:J~ t:'[., bol 

ayak butağım ve K zaaın bul ettiler, bu lıuretle ta· ı 2 • SRI G- -zELLER ı ıımdır. ıet 
biikümet idaresirıi eli cı e ribia ve gelecek aeailleri" ı - A .. U ı Gelmeye• 
aldıtım ründea beri daima linetleriae müttahak olda·ı ı Lıaıturner • Levv Ayres ı kaaaıaa ceı• 
ukımı.11a, aail TiirklOğün far." tAy11ca Reakli Miki-Seaasla•; K. kadın; 4 · 7.30da ı nin tatbik ol 
ilerlemHi, bıllrıa mesut Ye -Arlr11ı •ar- ;Cumarteıi-P.zarA.Güzelleı;2.30 6 9.30 12.30da baıları olaaur. 
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~~~RAETINI 
iSTERiM ••• 

--··--
HAKiKATEN 

CEREYAN EDEN BiR VAK'A 
-3-

"41ıııten ıonra o patub uaıında Jermen p•· 
lıere otardutu evden _kıçmıı iki otla. ~ e 

•Ilı birlikte yaııyaa baba11aa yaklaımak ıçıo 
tı bıı •urmuı. Altı uae ağraıbktan ıonra 

\ a.lalrraa biçmetçi olarak, babHIBln eviae flrmiş. 
~ -.'••• g&adea rllae boıaldui~ içia zavallı 
' '-•plara u;ramıı. Bir tlrla ayhgını alamaz· 
~"-'••dlr ki oaa alakoymaia mecbur olmuı· 
iıı.~..._•ıı ld ıellidler meyanında ona . Hmimiyel 

''I••• inaaa ltayan Mar1el Dlibua idi .. Ağa· 
~ ""• ı611eriae adeta hayret ediyorlardı. Bu kü· 

lla, lcaraıada gayri meıru bir çocuk ~olduğunu 
•ttt Fakat Merael beaim ıize 1h11di soyliye 
~ •-ı.tmadı. Zira ba ciaayıtla kendi vakHiie 

ı l••a bilmiyordu. Ciaıyetten dört ay •• 'tl 
"41ıırd atar ıarette baatalaadı. 

l•ae defteri akayalHD: 
"4.rıp çeldim. Fakat bugla iyiyim Yaıamak 

• ~•tlyoram. Artık ıchlerim odadaki eualan 
"'iilllfımı ılrlyoram. 
~J••nndaa biç ayrılmadı. Alevler içinde yın· 
~...._ bıaa illcımı suyum• veren l1tp o oldu. 
• Iİ'l ı,ı. ıetirdiii doktor, ba,talığımıa aari ·o'· 

"1ılla odama airmemHİDI ve g kabll1e ben ı 
~l' kıldarmalaraaa aöyledi. , O vey bemıire m 

Ç 1• Evdts abkoyacıtına ve baaı bakacatıoı 
lltm:a.~lt dalrı11 bir halde bulunduiam lçia bu ıöz· 

'~'llllal bilmiyorlardı. 
~le' ldıtı &m&dia. ke1miıti. 

lalr iki glla daba yaı•• ! diyorda. 
~61mek istemiyordum. Babamdan tailemden 
~ içla yaıamık istiyordum. Oalarıa aamu-
~ 11•celı mltbtı bir reıalet yapıp raıttele t 

~'••ıaadayım. 
·, ltlı IDlcıdele etttim ve muzaffer ç.ıktım 
~ ~ -.ı•••ttardım Çtakll bayatta ilk defı ola
'•tıa ferla benimle mef'-ul oldoğaDU iÖrmllttll •'• 

"'' ~1 lıoıaıayor, Hçlarımı okıuyordu. Alt.acı kıt· 
1 •lt' 161 ribi odamı, gilade bir kaç kerre çı· 
•~, ~fı derliyor, topluyor bana bakıyordu. demt k 

ltt ti •hı temiz blılerde vardı. 
bt '' lcıdu klllkacaiım vo sıeae i,ime baıby .ı -

._' -~ ~lttı hm babam odamı [çıktı •e baaa yalıııı 
~ •a1ıec1ı: 
''" . ~~· Ô biımetiae bıılaura. baahhiıa pabahya 
~ •tılik bir rlladelikçi kadın tutmıia mtc-

:- StaİJI yilılhdıa oldcaica içi• llç ayhiı o 

"'• it P •ermedim. Yarın ııaı eair hayatımı .... 

HırSJZll k 
Karfıyakada ıimeadlfer 

a:-.ddniade 191 1ayılı ••de 
otaraa Ahmet k111 Zekiye 
nia evinin peaceruiaden 
içeriye airea Muıtafa oj' a 
~bmtt Ensrln 1 gri caket, 
pıatoloa, 1 cep 1aıti 1 men 
dilini çılarak trene binip 
lımire relmek istediii ıara 
da kendisini takip eden 
poliıi elinden kaçmak mak 
Hdiyle hareket bıllnde bu 
luaaa trenden kendisini at · 
mak ıuretiyle baıından J•· 
ralamıı •• ted••i için mem 
leket b11taa11ine ıo•kedi l 
mi~tlr. 

§ Karııyalra Boıtanh istaı 
yoaunda Muatfa otlu Ah 
met Engin f staıyoa bf DHı 11 
clı kimsenin bu1uamamHıa 
dani ıtif ade ederek pewçı re 
camını kmp çekmecede bu 
lunan 5 lira r parayı ah p 
luçarlren polis kendiıi 1 
yakalıyacığıaı anhyara lr 
trenden atlamak ıaretiy l e 
yere dBı&p b•ııadın JH•· 
!andığından beray tedavi 
memleket lhutan11iae kal· 
mııtır. ----

Bıçak taıım~k 
lkiçeımelikte Cavitia 

llzeriade bir bıçak bulu· 
narak yakalanmııtır, 

Dövmek 
BoltaLhda b•hçede ç ı · 

lıımıkta olaL Hil1eyin oj hı 
Denit Ôoliyaaık m111r t k· 
mek me11le1iaden karın 
Şerifeye kızarak d6vd0ğlh • 
den yakalanmııtır. 

ırza tacaıüz 
Ke1tellide oturan Oı · 

man Haticeaia ırıına reç
mek istediği ıırada 1a~ a · 
laamııhr. 

Sözle tahdit 
Karııyakada oturan Sa· 

libettia evvelce H•iıtiği 
P~ymanıa tönllae a-eçerek 

-Arlra11 var- ıöıle tehdit ettiğinden ya· 
--o--- kalaamıttır. 

~ llıekteoleri Meclist~ ll!!!!Fl!!!!!l!!u!!!!l'!!!!!ar~~ !!!!!!'!!!!!!!!!!!!l!m!'!!!ll ~ 
.,: •'''• buıın k6y mektepleri •• k6y e111titü· açı mı-

-::.~-~~lbıaıa bıyeti umumiyeıl &zerinde ı&rfiş- yacak diye!.~ 
~ '•m111 •e hatipler tarafından ileriye ılirü· SAKIN ÜZÜLMEYlNIZ 
ta..:" a''• ""'' maarif vıldlimla •erdiii iıaba tı 
ı~ • lada• ıo•r• meddeler• ıeçilmlı •• Cu· Dillere deıtaa lımir kı· 

İzmir 1 
satıı No. ~ ,...,.-lladan 

1 
366 Haoaa··~ .............. 

hını ıl1 34; ~ Yolbedeıt••ı Bı.ı. Lfı.a lCr. 
83/15 k911.ıo!>1• 5; • ~3 P•rıef S.7S 1•

2
f 450 00 

377 Meniali 159!> . t~ılı DJ•f••• • 
1488 inci Kar~ .. Kır111• .. • cıdd 

1 ada 9 parsel 2860 ılcı cıddcıf 14: 858 on 
13·15 hjlı arn. r aJ•ft• 

368 Haaaa boca m. Bakır bede.teni kızlar 300 00 
•iaaı hanı içi alt kat 337•da 32lpar· 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

381 

384 

sel 26-SO metre murabbaı 76 tajla 
mağaza 

Hasan bocı m. Balurdeateni Kıılar 
ağ111 hanı içi alt kat 337 ada 33 
parsel 20.7S metre murabbaı 78 tajh 
mığaza 

HaHa boca m. Kıılar ata11 llaaı cla
bilinde eski Hm•• bedeıtealade alt 
kat 337 ada 58 par11I 26 m2. 62 taj· 
JI mığaza . 
U marbe: m. 1S12 iaci mıırakla ıolralr 
1405 ada 10 panel 130 metre ma· 
rabbaı 31 hjlı •n• 
Umurbey m. 1518 •• 1519 anca ıo· 
kaklar 1416 ad ,ı 1 p ırael 63 m2.1518 
ıokaktan 31 ve 1519 u•cu ıokaktaa 
20 tajlı arıa 
Umurbey m. 1515 inci aepetçl ıolrak 
1417 ada 4 par1el 39 metre marab· 
baa 21 tajla arsa 
Umurbey m. 153J &acil klç&k ııpıt· 
çi ıokak 1418 ada 2 pır1el 62 m2. 
ıs ı tajh arH. 
Umurbey m. 1532 inci btlcam ıokık 
1414 ada 3 parsel 35 metre marab· 
b11 1 1 hfh ana 
2 iaci karantla• m. Lthfıt ıolralr 
773 ada 13 parsel 483.50 m2. aama• 
raıız ar1a 
Köprl m. mııarh çıkmaıı 1737 ıda 
85 pır11I 355 metre murabbaı 1 tejlı 
ıu lruyala arH 
Biriaci Sil!eymaniye m. Tokaydıa ıo· 
kak 597 ada 15 parsel 128.50 m2. 
numara111 arH 

JOO 00 

300 00 

1!0 00 

47 25 

ıs 60 

31 00 

17 50 

200 00 

35 00 

rn oo 

3 Oacll karatıı m. Haki baba yola 250 00 
659 adı 5 par1tl 72.lS m2. S tajla 
baneaia a11af buiae bi11esi 
Birinci Silleymaaiy• m. Tokaydı• ao· 30 7S 
kak 597 ada 16 par1el 123 m2. au· 
mıruıı ar1a 
Birinci Slleymaıı iye ar11 ıokak 597 
ıda 13 parael 273 metre murabbaı 
aumar•ııı ar1a . 
ikinci karantina m. Mektep lıtlkbal 
ıokak 775 ada 15 pauel 187 metre 
murabbaı aamar; 111 ar1a 
lkiaci karantina m. Tllrkojlu ıokalr 
773 ada 8 par.el 174.50 m2. aama· 
raııı ar1a 
lklaci karaatiaa m. Tllrkoila aokak 
773 ada 9 pırael 174.50 m2. aama· 

6800 

37 00 

6000 

60 00 

~•l11a"1 '-1 
kereye de•am edilmek llıere toplantıya 

ıt '· 
zı Kolonyaııaın bakir cev· 
berlerial dllnyada mlıll ol· 385 
mıyan bir e11letle ruhlara 

Sl·nemasında Teı. ı b•t•ıhya.:> 

raııı ar1a 
ikinci karaatlaa m. Tirkotla Letafet 
ıokak 873 ada 10 par1el 185 m2.aa· 

ao oo 

3
6'

16 ı E . G·u·REL-.... ~p-,,-,-.-m-11-.-1-11-.-a-m_•_t'!""'ı.-.":""ıe-r-:-d-en~u':"':'i':""ba_r_e_a--=: Yukarıda yaıalı emvalia peıla para ile mllkiyetlerl 

b T&rkçe ı&z' ll Ar1pçı ıarlrılı ı ızmır IOIODUll&rl peıia para ile 28·S 942 tarihinden itibaren IS rla 
"leı' t •• 1 Ovnıyan: ı m&ddetle mluyıdeye konalmuıtur. 

~ıııı~ U gun er Abdlllnbap ı Size yüz fuar aeı'e1ini ihaleleri 12 6-942 tıribine mllıadif çarıamba rl•l -t 

'•rnıeıı·ta Evlenı·yor : '' b!a. cen~et meyvHİnin 14 tedir. Taliplerin muhammen bedelleri ...... 
: ıevkını verıyor. . · k ı 

O V J : 1 · Od N 20 J&ıde yedı buçuk teminat akçeıı yabrara J•ftll .... . k yaıyan: Lape e eı ımır anpnuı o. 
'1,~. 4 E•lenlyor: 315 • 6 45 • 10.15 : (Şımlı Ş&krfl maiaıaıı ci· k6rda Milli Emlik mldllrlljlade mlt ... kkll •bt 

· .30 · 8 de.. : . varında) Telefoa: 3263 komiıyoauna mliracaatları illa ol•aar.. 2942 

maraııı araa 



TtrA tarilaintle büyük ,anılzm• 
•• f6hret kazannııı Türk ----

_._ Kadınlarından k8rlbı e)j D 

Ask_errcir-1 Bige:ı ?? :umu :J ektır.: 
QUOU Londı1 4 (•.•)- Llbyada 

( Aııado\U) - \ al•"•l'rD ıokuldulrluı ı M. h R -ad• 
t\nW-~···f vekaleti 1111 /\ ~·ı .. tuıaıar•n•n etrafınd• Ankara ı ver usy 

Mi\\i,~:;:erlik kaDUdD~~~~ .m~up ıidd.tıe deva'll edi Çemberde Almaol ~ 
• .,.,, ' , ~ \Lüm\er\oi ~"'\ yor. M6tttfik kun tler düt Suakast ,. 
b•ı.ı ,bu . bu\cüoı\er \b .. ıci manan levazım batlarun M h k • Kahire (ı.ı) - Orta Berllıı (a.•) 
••aıYf•ı!~!... - .. - p19jEye kesmek yola•dadırlar ... Hıl U 8 eme Si ıark lariliz tebUii : 1 ha· cıpbe1iade kDf111 

tire aıkeri orta e\ıliyataa· oaki Romelde zaferi acele --o--- ılran~a lub lanmıı el\ı maa iaıaplafl_.. 
mui olanlann muvuzaflık levazım yellıtirmfkte rör -Baıtarafıliaci aabifede- menderia 48 mil kadar ba mittir. 3 bl• ...., 
~fımetlerinden iki ay fndi · mektedlr. Bu mllhi m mika .icdaaınızı yolıiaraaaız be tuında dtıımanıa mlıtall- 1 tar. Bir tim•• 
rllmektedir. deleyl temin için Ratoa raet istememi çok ıörmlye kem bir me•kli ola• Ro faa ettiil c•r,! 

Aıkeri ebliyataamel r seyyar hattını 11pt eden cıkıiaiz. Haıaılle bir inHa koada Leakadayı almıılar· ••• aal mlla -"'-' 
lııaldualmıı oldajundaa eh· aeneral Viçlde lleri hare f . 1 b la kir cl1r. Kollanmıı darmadaa akım laırakd 

• ıı •tı1 e a mııru ı ımı d& bat ile mlaaka· mabarebe ••> 
liyıtaameler yerine ( okul· kete atılmııbr. Bu bereket iıtiyorum dedi 1 

111matlaıa t 1 
• t Lt •ıı t L t iti~ 

dl 1 ) 1_ , " • e a aranı acız e mea e u erae m 
p om111 11elimelerl kon· lıkal edea ~kam \ futlaala~ Ôilenden ıoara açıla• d' hCSlıeai•cl• b 

maktadır. 11aa ratmen azim yerinde· celsede ı6ı Korailofa ••· ır. Daıman maya 11bımız· •etlceıiacle .. --~ 
- Ayni projeye r6re at diı. Dijer tarlftan hftr rlldi. Mlldafaaaın111 baıar daki redikler araaında bu. him laıe laatlaıt 
otomobil •e kamyonla mil· Fraaııılar kamaadanı ;dili• oidutunu, buaa Raıca ola· fuaaa bölreyi iıral edebil· 32 Raı ta•kl 

.11caat edea erleri• muvaz· mana tiddetle .. M1rmakt-- rak okuyac•i•••, Raıc:a au- mittir. mittir. 
aıfhk hizmetleri 12 ay ola· dar. retiai mahkemeye •erece• Nayt Briçi• bati baJ. _ __.,,,,,-' 
caktar. Yal•ız bu ribi er- --.. -- iini, ıöylıdi. ıealade ıauılar olmuttar. __ al 
ludea binekleriyle ıelea· s•• • Pa•lof da idclinamenia Şiddetli kam futaaa11 MareflP 
Jer btt Hae atlı,: araba onmıyen terc6ıneaiai aaca~ 31 ma- kara •• ba•a hareketleri 
•• motosikletleriyle ~elen· yaneın)ar yııta a1dıtındaa tetkllr ede •• ınrel olmattar. Tim 
ler iç ıene <ıtomobal -ve mrdiğlni, ıöyliyerek mBblet ---o-- y J 
kımyoalariyle relealer mu· Loadra (Rıdy") 8,15- iıtedı. iddia makamı mlb· lk• • h 1 &r8 8 
••zzafhklarıaın devamı mld Pazarteai rllail rliod8z ha let Yerilmeal mltaleaııada ıncı am e Berll• (•··> --
cletlace bunlara aatımıya· va bBro~aaua ~uça~daiu ve bnl .. adu. He et 

0 
kararı Loadra (a.ı) - Dla ajıall eılr dlf"1 

caklardır. Hy111 laıadea •t•r• olma el' Y 1 rece la&ylk llom\aa uçakla• R 
1 

ılYarl fadf' 
Yeal projıye nazarın 1aa bir kuvvet Almanya •er~· d lak rı teıekk&llerlmiı (yenidea Ti':..oceak•• 

ıılrat erat buadaa ıonra aın b&lıeleriade attaklın ~· 811 ıoa~~.~· embe E11eae •• Rar b&lr11l.,de L L tul••• ,.,. 
b b mBıa.ereye çe11ıı ı •• ir ..a b d f' b •H••e 12 ay hizmet röreceklerdir yangın om alann ıa çlkar aifer • • ıere acam c t· ılJlımlıtlr. 

Milli Mldıfaa V ttkili clıkları yınrıalar ıöacllr az ıoaH kararlarını tebllt miıterdlr. • Dama• •e ıiı ---c:a--' 
bu mtUdetla alta a1a indi· mei• aımedea ı&ndlrlcl .tti. Bana rCSre Rut maa· mlcadeleyl glçleıthmlıtır. 
r 1 meıfae ıelibi1ett ar ola aeniıler ba blrblıiai tekip ıanlara• mldafaalana Ruı· Fa•at llaYa rtııldi •e ••· Alevle 
caktn. d ... dl il 1 rl t L ça okaamaııadaa mılake• tlceleıia memaa•IJ•t Yeri- , ; 

e • •• •va ı en e es • . ... Tolıro (a.ar 

"Kızllyıld,.Z"l ur yakın akıalara karıı me heyeti Raıça balmedl19 el ta lamla ediliyor. 14 aça· 
" '-1 cihetle bir fayda baaıl ola· tımız &11 alnadaa rerl dl• ...... t• _ ...... 

• ae yıpaca. annı ı•tnmıı . t" biı ltlr akı...,. 
trazetesıne fardır. mıyacıcıtıadan ba talep memlf lr. ... ..... 

reddedilmiı. Her iki Rva Stokbolm (•.a)- Roy· J••r•• bom il 
göre --o-- - manıuaanan müdıfaaıme· ter bildiriyor: Kolo•J•d• de Şoıol ı•larl;... 

Ruslar leriai keadi mltemetleriae camartul rllnl çlkaa J••· rak ale•I• 1 
Lonclra (Radyo) 8,15- . rıalar ıah rB•I bala de· rlıllmlıtır. 

K111lyıldıı raıeteıinin :1az- Lenİngratta terc&me ettırmeleriae •e •am ediyordu. Bir kaç ~hl· __ ,,,_.,,,, 
dıjına 16re may11 ayı i~in· ıaretlerinia T&rlaçe olarak yllr fabrika tamami1le ya•· 
de AlmaDlar Ruı c• pheaia Londra (Radyo) B,t5 - mabkemeyeverilm11iae, da mııtar. Çin 
de 1366 Raılarda 4JO;uçık Ona Ras cepbeainde Le· raımaaıa laaziraaıa 10 nca 
kaybdmiılerdir. aingnd bö resinde Raı1ar Çuıımba sabahına bualrıl- lzmir' c. müd- M uka• 
Bı•r mı•ktar tlarrun g eçerke11 Kaleni• maaıaa karar verilmittlr. d • •ı• J 

bölge.iadede Almanlar ta· t'ID mUm'I I• Ç••ki•I (• .. 

dücecektir ... uz buekl uac1e balan- Acıklı bı·r v • d . ı., J•po• .,.. 
.. maılardar. Netice ·meçhul llD eD ı kartı ko1• .. ~ 

Ankar•, (•.•) - H&kB- dar. k DBkklnıada faıla fi1ıt· tik •aldt taaır--:. 
met tarafından beyaDDI• ---o--- ayı o fa pirİIÇ satmaktan ıaçla JOrlar. Çia t ·~ 
meye alınaa 1abu11l11k zey· •• A -•- keatclli cıddeıiade 106 aa· poa btrlitlai ~~ 
tlayatlar1, Ziraat baakaıı Tirana a orfı ı•Yeai lzmiı" eczabaaeıi maracla bakkal Hamit ot ıok telfat ..... ,, 
tarafıadaa ıatıa aluarak aabibl Dı. Saad So1eı'i• la Muıtafa Şerbetçi otla po•lar Şoto•1• 
ıabaa fabrilıalarana •erile- İdare acıkb ö &mil lbltla lımlr bakluada lzmir aıllye bl· lladedlrle ... 
cıldir . Moıkova (a •) - Arna• ballnaı •e ona tanımalı rhı cl ·ceza mabkemeıiade 

lm,ı edilecek 11bualar, vutlak bıtveklli Muıtafı, ıerefioi ka11aan b&tla ia· J•palaa daratma ıoa••da: YeDİ 
keza Z'r•at bıakı.- tara- Kroyaya karıı yapılan ıai· 11aları deria bir teeHlr adı reçıa en ıaçla•11• laa· 
fıadaa alaacak ve daiıtma kaat &zeriae Tiraada örfi •e mateme ıark etmiıtir. rek~ti 4180 ıayllı mllll ko- m Üz ak 
teıkillta •aııtaıiyle yurdun idare llia edilm lıtir. laaanbiın ea ylkıek ranma kaaaaaaaa 31 Del ( 
laer yaaın• dıtıhlıcakhr. ---o--- m11lyet •• faıtlıtleriae, maddeai dellletile 59 aca Stoklaol• 
Bu ıaretle ıabuıa fiaatleri 2 Muhrı•D vatıa ve milletine karıı ıa maddesi 4 acı fılıra11 ma· ıa•telerl 111 
aia bir mikdar düıecfii fedaklr d11yt11lara aahlp cibfnce 90 lira ~ıtır dara Brltaaya •• 
tahmin olunuyor. denı•ze 

1
• ndı• olan merhamuıa 611mil do• CHHİle 14 llD d&kklaı• aruıacla , ... 

b tt lay11lyle elem ılreD, yeiı aıa kıpatalmaııaa •e 198 mlıakereler 
eDZO 8 1 Vııhrrtoa (a.a) - Dün tatıa aileai ifıadına •e bil· kilo pirlaacla ·mlıadereal· tl•I yam1orla'• 

Stokbolm (a.a) - Beaıo 10 dakika faııla ile 2 1•ai eın lımlrlllere ea kallli •• 12/3/942 ıBalade ka· ıalıerataa -
adı: le•tç vıpıuu açalılar Amerika• m1abribi deaize taaiyetlerimizl ıaaarıı. rar •erilerek lalkmla ka· fıaatta bal .. 
tarafında• bahnldı. ıadirilmiıtir. tilettiil illa olaaar. 

M·ııA • bil t1 • • • ( su .. ıt ) ıu........ ah•ıı.. Çorakbpı P.U. • .,11..ı 
ı ı oıvanıro e ennızı ı -• ..,... .... ... "•··· , ...... u11•u ,...,_ 


