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~!I "~ JS D k · k. /Baıvekil Millet Mec-
~ Libya o n a ı a lisinde bazı iza· 

·~"~ına dair. F k ı·d R :Rıo konferan~ hat verdi - o __ ev a a e us ___ _ 
ıc...~.ı.ı or~ prk tebliği Si karanDI 
~ '-1• telali;tae •e eli 
.._., u. 1oma •• a,01., ..... !Ruslar hududa verme 
lltl Ltcta wuclilderi taf,i~ Rio De Janeiro (a.a)-
~· laSillz •• 11>,~tt~.. 150 kilometre D. N. 8. ajanıı •1t1Jdiriyor: 
~;;• ••netleri 11.ıe· ki t ) A1ıae11 laalterlere 16re 
tL ·. '1 ..... ltmaj, tmecbur ya BŞ 1 Br Rio lronfera1111adı beklea· 
'- .!~ı ı. -~. dlpnan- Londra - (Radyo S. 10) meye11 bir laadiH olm11fhar. 
..... -..... ~ •dta it1al edll- BaHbah Raı baıkumanclııı· Ko•feraDI amami lae1et hı· 

, bia tuafıDdın neıreclilea Jlade dlla ıııt 16 da top· 
..._, ft feykalide bir tebliide dee1· lanmııı makaner idi' ba • '811 kaç ba a ev-

ı.,u,. al ı ' ·ib .;ı_._i Hyer ki: fototrafçdar ıiaema !opera-~ '' • Lt J•waa "Moıko•adıa ve Lt: Din· ~- _ 
1 ...,..etleıiae faıla törleri me•ldlerinl dalal it· 

S t 1 • . ırattan hDcumı geçea kıta· •ıl etmltlerdlr. 
I re Yerme .,... ve larımuı ıliratlı bir ilerleme • Bir maddet;ıoara ımerlka 
' aabrı old.p kaclar k•ydeder•k"Smlenskiain 150 

J Wı d i • 1 w m11rıhb•11 Saaaer Vehı 1•-tlte' • •r •• uaem kilometre timılinde birleı· 
-Ctltaı ... ret etmiıtik. aındı bir kıç zat daha ıe-
~ mitlerdir. )erek amaml heyetla b•ıDa 

? it.Jdm, laıllia ka•vetleri Oıdularam12: ark•IHıadı toplıyacıj'un çlakl ŞIH ma· 
........... .&ol•• ileıl•rkea Rjev, Novrorod gibi mlbim rabbıu e•elce •udlil Ilı .. 
~ ........ blllaa11a' Afıi.. ıebirleri bırıktalır. Kıtalan· dea rerf daadıpaa •• bir 

.,. ...... IJI •• mitte- mız ba dakikada budadı takım ekonomik ~menalar 
»Weki tuirleri la· 150 1-1·ıometre mesafededir. 1 -..11 

.. Bzeriae ıuaatller •eri ·~ 
..:.: ~ çok cıali Bir çok araıi düımandrıa iiai bildirmittir. Koahnn 

· :tlw1l•le tallul& ettirmiı- dan aeri ıhamııtır. Mlihim 
11..&a iL Ja • ilç lfl• ıoara toplaaacıkbr. ·-~,--... ...,., •I poapaıa miktuda ölü vardır. Dliıma-

~,...... Japbit mit- nıa bir çok kıtaları blyük ---o---
.lııııı&ıa lllc....,ı• a,a•darclıia ••• kuvvetleriaden irtibıt· ff elsinki 
~ limali Afıikadaki ba l.rı keailmiıtir. 
....... 11 .. illbtyeti klfi de- ---- yeniden 
• ._.. ... a..ttlrmlyeuktir. 

. '~t 1tii, "•ftalarca •V· Londradaki Bombalandı 
"I ..,......... bir fikri 
~. -...1ı m1ecetiz ki: Avusturyalılar 
~· lıa Jetleri alır- (•.•)-Burada .llramet edca 
w.:_~ ~kama Wr çok 1400 kadar avaltHlyalı top· 
~. •1••• •••İD· laaarak ıu kararı •ermiıle r· ..... -.W. Wr laa7al ıakata· .... 
..... l..Lı... aır • 
....._ ~p etmemui içia el- t - Avuıtralyalılır al· 
~..._ '19ie• laer t•Jİ yap· maalarıa memleketleriai H-

•ecllmlJetlacleclirler. b11k 1er.,etiai inriltere bü-

......... ..:::~ ~ "' kümeli tardıadaa taaıama· 
sını isterler. 

HHl•ki (a.a) - N .. redl
len bir iebllid• din Raı 

bava ku••etlerl•i• ffelalaki 
ilzerlade lçarak bombalar 
atbldan•ı, iki defa allrm 
ifareti verildliiai öl& ve 1•· 
ralı olmatlıiı•ı bildirmekte
dir. 

Aakara,-Bü18lr Millet MecHm ltas .. 
malıtellf itlerle meııal olmaıtur. 

Baı••ldJ Refik Sa1dam Mllll kor••• 
kıDaaaDa• ba11 ma•delerlaia detlttiril ..... ' 
ae •• boa ınaddeJeri•cle kanaana eklı• • 
mnl•• .. ir olaa kaaaa llyibıııaıa•IMftk· 
kıt bit ••clbneade tetkikini f tıkllf •tmif 
•• dlrt •lldaaeaclea :ı~er aıa ~-
manlıbt bir e•cllaaıa t91kili tıbrrlr 
etmittlr • 

Badaa aoara Maaia Mel.- B. Relik 
laceaiD uld harflerle r1a1almat ba• al
nuame •• tallmataameler laakkıa•ald 
ıaal takrlriaı baı••kll tuafaadaa cetap 
•erilmlftir: 

Tlrlr maarif ceml,.tl U.eılade direktir 
veldU baluad._.a ııralarda ruml b,.t " 
dıft•ler •ra11•u talarifat Japhfa W•lulle 
ıaçha .. allaa Tokat llebaea HulpZAlt•et 
A,tua ile ba cemi,ete ltaih t ....... 
nba ı.ı .. ıaiatimaller laaklallda ,.,.... 
teltkikata ı&rı cemiyeti• ,_ki relal Urfa 
mebaıa Refetl.Ülreala teırll ........,..... 
ıhü• kalclarılma• kaltal edllmiftir. . ..._ .... -

Yeni ile baslar 
- o -

Aakaıa (a.a) - C.H.P. pa.ı teknMrl 
;tad••= 
Açık tıalaaaa lataalnal meb...._ Nak• 

Hyı ••klleti tetkik la•J•ti ıelal llmaU ~· 
kı llldaer, Tokat mebaahıi- Tiant 
Vekaleti mlıt .. uı Halit Numl Ketmlrı 
içeli m•b•lataaı da Bar1a Talili Rellk 
Karal Parti •madi olarak ıecflm...,_ 
dir . 

Aakara - Açık bal11aa11 lataalaal, ~ 
•• Tokat •eballalıluı içi• aeçim lml•ll• 
deki paıar fl•I ita iç •illyett• ,.,.... 
cakbr. -2 - Avuıtralyalalua as

keri Ye ıivil müdafaa yer 
verilmeıi ve hür avaıtralyA
lılar · bareketic.ia teıkiline 
miiıaıde olanmaaıaı isterler 

Fransada iki 
idam daha 
Paria(a.a)-lfr•• ka•etl•ri Soiuktan donan 

t• 

·~~ 

~lıc mi, 
D mı? 

-...-

kamatanı 11qr ettlji lamaıi ,.obanJar 
bir teblijde Salamoa adaa· 11' 

----- ela biriaiaia difma• leldae lıtaala11I - Şelarlmizde •• Tra•raü br 
faliyetiadea dola11 idare famla•z ıarette d•Yam etmektHlı. 1'lfl 

Rumen harbiye c•za••D• •• direr 1aı, ira• ,...d•• ,.1ı ........ .,. çalapa .. ,... 
ıiıfade lillb lafıma kaba· ıeferleri•i Japamamaldadar. lataalllll .. •· 

nazırlığı batlle :rlae idam ceıa11•• laaetderee .. ı ııfu111 alba.. .. •• 1111eı•· 
Blh:reı (ı.a) - Harbiye çarpııbrılclıklın •• ba c ... • tedlr. 

milsteıırı bır'1'iye ••ıırlıiıDı Jana 22 ıoa kla11atla iafıı Ecliree •• Kutamoaa.. iki ~obu ... 
ta:ria edilmiıtir. edildiri bildirllmelrtetlir. pldaa doaarak llm .. ludir. ŞellrlmbMll 

----o--- --o- ıojaktıa ırip ••kalan laaflamtfbr. 

1 1 Y-., sıaaı SANLI Arjantinin. Ro- Ruslar yenibir • • 
...._._...._ -. ... , ıar•- ma elçısi •ebir aldılar lstanbalcla renklı kart •llelıt •aclaldarunıZ: 'lf J .,..., WWıı.ı..ı..ızı tmelek Rom• ( ... )- Arjaatiele Aloakon(e•e)-; N.., edl· 8r daiıbhyor 
,_..._. Wr - ıla ·Ha- Roma &iiyük clçiıi t11yare lea lalllllli bir teWlj'tle IRaa le 
._ ......,.. -.ı.1acatamıı ile M•drite ıelmiıtir Alman lutalanaıa Sra1odor•ı• ıeh· llllalnll 7 Rea•H ekmek brt•= 
'- _.. Wıllaa4w oka,a· ıeflri •• dalaa bııı klm11· rlala iıtlrdat eclihliif Wklf· ı b""8 te•ılaae Mtla•JOI· R•kll 
·~ 3 u• ler tardıadu kanalaallllfbı_. . rW1or· daimidir •• lrola111Wa ............. 
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konfer D tan IODf8••• -Kıymetleri :takriben~· 70, 
ıl miayoa lira tataa •• devlete 
b - Rubi, dedi &a ırkdaıla nerede ta· ua\t, bulunan _!razial'!._!~111,,:. 

K~ecller A•af atarlar cad· 
deıiocle fırıncılık yapan Os
maa oğla Miınia, ayai fırıa • 
ela çahıan Hakkı otla &mail 
750 çıkarıl'Dası icap eden 
ehrneği 100 'ram nolrıan 
çıkarmak ıureb7le ·aokıan 

Karaatlaa lalal ca•c1...r 
de otaran Emla otl• ~ 
Muarhkbıf'ada mepaı•ı 
Je•I tamfbil Par• "8JI 
laallrıadaa Oema• orha ·~· 
aifatmaa Halaal U. ~ 
iıHktea eoara 19 .,.ı. oto• 
mo&il ile ladr&lbaa llbilek• 
telerkek aralarmııla k 
yblbadea çıku mllİUM ._. 

• 
[ 

1 

• 

1111h11ıı? je -;.,,umeı~~nkar ~· ha·!i 
Kıı ona Macarca bir ıöyle ıiyledi. Ma.. ı.ırlıklar•- de~m !!~!'ta· 

amafilı g~rliıfiş taaışmauıızıa krokisini çiz- di;. Ba topraklar bedoJH., 

difini •nladım. takıitJer makabiliıad!._~Ö!.1'!: 
Otele gelmiıtik. Profesör 111tino ha· !re verilecektir. 

karak : De•let dafıtmaaıa Uk ıaa .. I 
- Tamam daha bir ~••timiz •ar.. 1111 k6y,.v~ aJle' olarak ayar-
Dedi ve b1ina döndü : Jamııhr. Dağıtmadan Lİıtifa· 
- Bizimle BudapeşteyeEkadar ielir mi· da etmek içia Tiirk olmak 

ıiDİI? Bize bir kaç gün misafir olar mu· ko1de otarmak 1•11 60 ıı 
ıaauz? .. aılun ·olmamak topr•i• mala· 

Diye ıordu.. taç balunm•k geçimini zira· 
_ Çok teıekkir ederim. Ba m6mki• attea temin "'etmek ıartbr. 

defli. Siıi taaımıt · olmak fırıatandaa da N6fm bqıaa iki bwıktar tar· 
blylk istifade temin etmektei:I kendimi lHı va

1
a bir beld•r bahçe 

.. alamam. d .ı ve emıa i balaamayaalu 

tarh kallaaılıldan11da11 yaka· 
lanmış la rdar. 

§ Namazııh meYldiade 
hrıncıhk yapıa Halil otla 
Maıtafa ve ayal 7ercle çab
ı•a Necmettin çılıardıldarı 
ekmeklerin kilosaada !Orriam 

11okıa11 olduta · ılıllmlt •e 
ıaçlaıar yakalaamııtır. ---

Çlakl Beli tadı, ora an ua lzmire av· ı kt 
b J t• d 1 s· d bi topr•r• mabtaç ıayı aca u Kemeı 121° el ıoka'-ta elet etmek mec ar 1e ıo ey m. ıı ea r Da.ı..tatıta topraklan• bıdıli ~ a 

rleacla bala11acığım.. •• L oturan Atif oğla Cemal Hl· 

Hırsızlık 

d. 20 ıeaede •• .. 40 .. it taa· - Bayaraa, emre ıa.. V la ·1 O rla d&Lka .. 
11.tle taL-if oluaacıkbr. •· ıeJ oı a me a - S..a adr11inizi veria ve a.zı tarihi ... · k ·... •- t 
d"'ılndea önce ödenen borç nıaa ıarere ••ıara paae • · ..alftmat iorla ıize yazıp ~çizmeme mlıa- " J • i ld .. da k la 

atle etli•. y yiizde alh i11ıouto1• tabidir eııo ça ıra a ya a •· 
- Zate• bunu bea de dliı&am&ttim.. bu it için üçer Dıelik top· maıhr · 

· Tlrldlfla taribi pek reniıtir.Paktın o;al· rak datıtma komiıyoalan § Yakalı oila Hlı•Ji•, 
larular ~i 1'u dOaJ•Ja ön ıalaaıılardu. Oa· kara1ecahbr. Abmet oğla Mehmet, Ha ... 
lan• d&aya medeniyetine olaa hiametleıi Ba buuta laukla•a• lra• yle otla Kemal, AH otl• 
ele pek buyiı~ir. naa ıaludda medise verile· AlulalJala •• Muıtafa otla 

Siz bir Tirh, bir Türk ıııeteciıi ııfa· cektir. Feıhat tedarik ettikleri ka· 
tiyle baaları bilme:liılaiı. Hatta lıa bapta ı Ziraıt vekilıti bu yıl iz· yıkla Dalğıkıran me•kllae 
•Hrler ltUe yazmalısınız. mirden aaemli toprak malı- ıeçerek limın• ait 69 adet 

- Çok tqeklrür ederim üıtad. salü b~kliyor. Bu mokutla baı külılrt ç-a•ah ile 2S adet 

ticemcle Hal.mala ~ 
lafmadaa istifa•• . ...... 
cebiade llDlaaaa 50 lira ~ 
011111 zorla al .. ta tiki~ 
edilmiı Ye aap• Jalıalaa ... • 
bt. 

.. _....,.. __ _ 
lbtikar 

tar. 

--- Swale mahübereye Rabiyi memur lzmirde hazırlrAaacak demir· çuval pırçuı çılarak mula-
ecli1orum. O beni ikaz etsin, •iıin 1•1

•- baaelerde 1ap•lac•k pt11lak· telif malıaJleıe ıathklan teı- Hintliler 
# . atıaıı .dilekleri tesbit etıia, ırkdaıaae farı• pili111m da ıiııder· plt edllmiı •• yafrala•auılu· Hindistane 

milli bir hizmet görelim. miıtir. dır. 
AV•iılerimlzl teati ettik. lotas7oaa ka- S a.

111 
Lalt,(a.a~...._ 

clar ......... ııitUk. Oalır Gocenlıa~H&I tiç i Elbamra Sinema~~~~' laıa rlalllclmeW. llff.~ 
.. tre11i ile garba ben de Oç baçukla 111ka "'"""~~"".... ı d •t•b • ı ua11acla lalr aaıa.- t'*'8-

ı 22 2ci klaaa Cama rlal Matine er ea ı ı ıre • :;!;:,k.Joflarımıı• dev m etmak üzere ıı NAMUS BORCU ı ~';d':':~~!:t:}: 
Türk nıedeniyetinden ı (KAHRAMAG FEDAi) Hali ıı t••• 1a.a.nıec•fitlr" ı ~: 

ı Tthfip lilllll -Fo•r Featlaerı· Türkçe KaralanD Eserler.. ııoo .ooo lerce fiııtıranı• ittlraı.ıı_. •• mll1o•larla dohı_r ... ~ j 
Ben bu fıuatı k•çırmaclım. Ru\)iye bir s fiyl• meydaaa retlrllea bir fllım •. 'fataaı ... aamuı11 içi 11: Tu .. meni 

ıbayabnı tehlikaleıre koyan 1r9aç bir ıabayın mlltbit mac•· 
eok mektuplar yazdım. Buularıu pek a111>a ı ralan .. Hakiki Bir ltalaramaDlık H edoUrlık deohım .. ; Vatlalfloı, ( ... ~ 
ce~ap aldım. F •kat aldıiım cevaplar tm.. ı HBllu: ~örülmemiı hi1 ı•heter.. • aaııu Stimao• Amerlba 
rllai vesikalarla dolu ve faydalı ıeylerdi. ısHııılu: 2.17-4.30-6.45-9 da Cumarteıi, pnar 11 de ı ordaoımda arf zeacloer'9 
Hatta Rubi bana Tirkleria taı devri J•• : ı.a,ı..r •• ilk oeaDılar acndar. ı mllrekkep lıfr tııa..ı. -
adanadaa bir haç: ta nllmune olnak gö • ':ıl'J!W9naa aı:sııı ---------• yiaıe yalatz zıadl•••• llil-
dermııti. . : teıekldl Wr av fllolal. 

:;stıtia l•mtr balkıaıu aabıuıalılda bekledığa d&n1aaıa ea ı t-kil edll•iflal db n1wir Hobinin ilk mektubu... ı maaız•m t•dbt filmı -,, 

: VICTOR HUGO'aqa ÖLMEZ ROMANI ı bildlrmiftlr. 1 e 
G NÇ JVPONLAR : -Türkçe ılıll- ı 2 bmlr Sicil Ticaret 'meli9r' 

N .. t• ..,. ı . OT DAM' KANBURU : hıtaadıa: e S l yort'•• • ID : (Hı .. 1i• Şeaerler) tlca,.t 
•: (Notr dame de Pariı) ı ln•••IJ.le lzmlr.. ıa. Matmazel Rubi yazdığım üç mektuba L ht M Ob ı 
• Oy11ıyııelar: CbarJ s auı oa •areen ara caddeslaele 50 aamara ancak iki ay son• cevap vermı ti. O, ce- • d T 1 ı -~ 

yabanın g ecikm t i v s ik toptamc" için :ı fc yyare sinemasın a 36" ı ae1tia1ıtı iatl 
f d atamı Ye ber aen iımlfi k.ybettiöi vakte at e iyor. ı ı 3 5 7 9 tS te ı · ... _ ...... • ı MatiDe er: - - - - · " lseıla• cl•bllt ticanu. ...-

Rabi diyor ki : oal aile• Hlıejia Ş_._.. 
•Meaşelerinin orta AfJy daa göç ede .. M ADA : i.bu ticaret BTDI tf~ 

T&rl<ler olduğu u, ed lerir.ia loa ın doğ- SiNE ı bDD•a lolkllml ...... -
matından yadı bıa ıen CIV el Çi • rele- 2 B f''" b. d Q ı ıiciHa 4174-.ll'm • .., . 
nk 0 ııcal ve ber • olli o• lanlo, Çlnla ll76k ı.ım " e ı •• hılcll ....... "'9ı . tilP 
maruf ya bOyük ebirl rinin va ilerinde 1· Gülmeven Kadın ı 
ltl•lerce aene çif~ ı 11, . hlfı&metleı t•• ı= 3 • ı ·~ ... Shll ......... .i.ı~ J 
~enX•uulan~, K~•Q•~ın . K•n~thl~ ı•.:~~·~:~~~~~~~~~~~·.t~~~~~~~~~~' Ve~ M~a~,1 .~ -Ark~ı .. ,_ ! s-
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...... 3 24 21ad Ua~ t~11ı2 

-------~----------- ---------------------------------__. ........ ------~~--------~~il!'! Bir alla ıacıa ının· muha si · i ııanmot için 3 JTU 1( NEDENi 
lotaıını öldü~~; ·g_- llÇ re · ü-: çocuğ~~~mlı! i KiMSEDEN 1 
ıeı kadın neler ani ıyo ? Bu!guiıtanın Plem ka· iKORKMAZ? 1 

J." ~lıld.t enet Paaral~ '"~o;;;;k· olduiuou oordunı. O ;9•~::~ada~:!:':11or~!':~:~ -33
- y._ C...ııl EınN 

• titii~'••o..ı. bir ~aile fa. yakit Mualli b n : da biri bir kadnıla c•len· 
. lfı,trta• 111--kemeaiae 1 ıııci "-T li t şimdiye k dtı r mek için 3 çocağanu öld&r · 

-.,ı, ... lll lllllbkemuiade düa •enin hocandı , buad n OD· m6ştiir. hranın ilk k rası dın 
it ••ttır. ra be im oc m oldu,, d di 9 ı ı- v 14 yaşlnrında 3 ço• 

- ~hı ıaçh11a Nedi· ve i ·iıi birli te tiz time yü· 
~-~ bir Irııkaçlığın rü~üle:. 
~haa. [lrocaa ŞiıU Bense endimi k ybet· 
"'- •a.tlaai Tallt Uç· miıtim. O esn d elime bir 

• "'~frt ile -yaralayarak · çala geçirdim. Ve bunu Tn· 
~ ~,~..:lc.tea imaıaaadur. Jitua bacığıaa ıapladım·,, 

,..._ •ıarlilt aetfcuind Nedimenia sorguaund 
• ~~dı'1 JU1Dlll tuiri· ıonra mahkeme bir kaç f -
~ • l20 ıt11 ıoara bit diafemişti:r Bu 1 r ar • 
~- dillllerle tupit ol· anda bilbasaa ölea .Taliba 
1 ~ 4-t.k laadlaede lra • anaeıi itfanın ı bade ti di .. 

• .. ._ l'tiıemımlt •• Ne· kata şayan olmuştur. 50 1 • t; 

..... a.ı._•J• ceu kanu- ııada bir kadıa r.olaa irfıa 
~ 4$2 '•el maldeaine tee116r ve r matemini ifade 
~· ••tlreillmlıtir. . içia baıtanbaıa siy blar gi· 

aJti11 :~rceıa lmahkemeıi yiomişti. Söze ıöy1e baıl -
""- 111W "-••JI takibe mıştar: 
~lltlJ•••lı bir kala· ,. - Si irlf yim bitkin bir 
'-. ct"caluaç laalaauyor- hald yim bey l ~eis. Belki 

• '-il~ ..... açilmaııaa mü · fızla blr şey ıöyliyemiy, Ecc-
aa....:""' ...... Nedime bir ğim. Fakat bildikl rimı an· 
~~~.. refakatinde 1 tabildlğim k dar aul t • 

cağu vardı. haa=-ıoa Hmıo· 

larda 40 yaıında Stefka ili~ 
e•a adındc bir kadnn ıev• 
m'ş eylenmek iıtemiıtir. 
Fakat kadın çıık çoçağa ol· 
duğutdın kendisile 'evlene· 
meyectğiai bildirmiştir. 

Bunun üzerine lvaD ço-
cuklannı öldtıımeğe karar 
yermlı keaclilorial ayın bi

rinci g&nll köyi11 dııındakl 

bai kul&beılae glHOrmBt 
btuada tabaacaalle ateı e•o· 
rek bepıiai birer bırer yere 
1ernılıtir. 14 yaıandakl btl· 
y&k çocağa çabuk öJmedi-
ğlade~ buau yakab1arak 
bOyük çakııile boiazlamııtır 

l •aa bu vabıetiaden IOD • 

rM köyü dö11m61 fakat çok 

ıeçmodeu 1akalaamııtır. ip· 1 ~ ıeOrllmlıtlr. Sa· yam. 
~ .. ._. ılrmlf laapna 
~Ti '- lraİtlton ıeçlr· 
it~ laamı~ rçok ıtzel 
~ .. ôll .. rlr&liyor-

-Dev mı v~r- tida C!D•yetlerini lnklr et· 

• I ~aİ. Ye )'Bfİle ç•laa 
.. ~ •arcb. Harelr•tle· 

IDpekler bir evi 
1 

":~~~~· •OD••d .. m •• f •l· 

muha!~~r ·mı? ıstıgan-h;;, tele
alalrlf bir kaclaa ol· 

~ll1orda. Köpekler t rafıadıa eımu· 
~ ~--J~ ıe•· Jlafaza edile 'bir e• hmnz· 

f onla ugutan adam! 
--......o--... -· 

Gece Yürüvüşü .•• 
Sakin bir gect, rüaıir yorıo• UJkada 

dıaais 

Karp sahilde nıabmurlatıa lacecik titr •J 
Biittın tabiat diitibulflr&r bir balde •uaİ& 
Bu ıesaizlikte •anki sema bir metrik ·~ 

"l,, 17 temmuz recesi cenup gıubn• 
giderkeD maydoda Kilid6lbıbir aruıac!a 
tuıdlf ettiilmiz ~ece yllr&yltD baf&a iti• 
hı hayalimi teılıiı edecek derecede la•J· 
bellidir. 

811 mauumeain Almaac•J• terclmMI 
"lllutılrt• Zeitoaı,, mıc:moua... .. • .ı 
laarp euua•da • .. roloaa• fHUlltle =-le• 
ha1ıada dercol111111u11tar •• 

"2,, Ba fiirlll ilk 12 masraıadaki •md• 
htce aa11mıada biç nllaaılmamıı bir .,. 
dejlldlr. (S-4-3-2) htcıclea mltepkldl 
olmak lzer• ilk defa yapalmıı bil ı.-... 
!di. Mabadıtn azanca bir mıuada (4 Allrt• 
liik. 1 içlik) ılbl yoraca olmı1•• ~• •i"· 
daa baılayıp Klttilcçe bafifledltf içi• llae•~ 
çede daha tabii ıar&aea deiiflk •• ~· 
tltll bir yeıln balabllmektlr. 

Yalım ıu dağın arkauada klpArmtı Wr .. 
Y alaız °'ada ıaraa1ank Jılnla11 IKr " 

Said• m8ce11em bayallta kaziye• u~r 
Solda e•h•ml tluik edea sealyle derya 
Sahil t.oyııada kıvrılarak UJ•UD yol .,,, 
Ki yılcasa•• cl611mek vadi Yermlyor af:ia 

l90fp ltlkl Uji · Jara karıı emniyet e sayıla· 
t.aa'-ti- m auı bilir mi? Lord Belfarse ka· ~ ıııuqt aplma11aa dair 

~-- lcWiaaeme okan· ı•a si 64 ci ı köpek tara· 
Amerikanın Flldelfiya ıeh· DolıaD bir ı8lrGt, Haki her fe)' k••"ai 

rinde Hov rd Klcid adında ~ 

~ -.,. ri.lı BBrllaaot· hadan mabaf aza edildiği !t-t-:--• walr,ıaın aHıl cihetle, kendhıloi bıtsız:I rıa 
cnalM 

adında bir adam, İltİJ•D ber· y ala11 ıulmette ıablkar laı1kınr ialer 
ke1i dorh 1 uyatabilmekte· 

AıaL.a ~·~•I aormuı Ne- şeriaden emnlyetto ıayıy or· 
·~~ •olank ıhıirli da. 

1 

~~ Wr lfade Ue hl· Lord evini hırıııluclan 
""' T ,ı. aalatmttbı: korumak için eD ac:ar lkö· 

... tli •lltıa 10 ııaeden. peki ri ı çmişti. 64 bvkçi 
.._. ~•l•ıuyordak. Oıla öpe ten on.füisi azg•n D • ...._ .... '°'"•· fakat çokta lmaıka onu, kurt 20 si 

• Ba bldise Baldoğ, 15 i çoban köpeği 
-.a p .. mlclclet ••eldi cinıindeo idi. Köpekler ko· 

11.::tbda HayllJf t:ğın maht lif k11ımlarına 
llt ,._ blrabaaede ta ıim edilmiş çihetle lord 

--.;... .... lıairaber bııbaıa hmar ve emniyet içinde 

•• la.li"te.. •••• •• va• uyuyordu. 
~ti beaı ihmal [etti· F.akat bir s b h lord bu· 

.. ltı.a..ı.:...:~ Ba •ak,• ıaıi bürosuna i?İrdigi zame 
aı,._• la&.b&tia artır· kaHııaın kırılarak içinde -=t tıJı,a 1~1 ko· p nlau v kıyı tli mü· 
~ il Ol '•••ii bir ar· cevhe1leria çalı mıı olduğu· 
, • l.bıtkte JIJeceii· nu görmüı ve tee11üriind~. 

·~ saç1arıaı yolaıağ b şlemcş· 
~" ,.:•l•me1eceğhıe br. Garttbet b kıoki zan ı .. 
F_..t '--bu ılader· h !o?d bınızhğı keşf ttiği lr••• T ...._.lemladea zaman konaiın uşakları 

ı_. ıtferk~:b llaalliaın bekçi diye besle en bu 64 
'-lılrel .-rm&ı; 0 köpeği !y dirmekle ~me~gul 
~ 111 ~'•iı ile ba bulaaayorf adı. 

'-IJll-..rdt Arıık ta 
s..:..~~ lkıl•ımıftt iloğ· Dl' c.ık 
..._. • lradıaıa oYiao • y 

dir. Bu adam uykuıuılaktaa 
şikiyet eden adamı lrar111ıaa 
alarak: 

"GlSı:kzpaklar1aıı •irrHiıı· 
yör, yav.ış yavaş kapanıyor, 
işte uymığ5 baılıyorunaı,, 

k biliadea ıözlerla ideta 
ipaotiıme etmekte Ye uyut
maktadır. 

Klcin, bir heyet öntlade 
14 kiti 6zeriade tecrübe yap• 

mıı ve bunlardan on d&ı· 
d6aü de 30 ıayiacıya kadar 
a1utmaıtur. 

Klein, şimdi telefon yası• 
tasile de istiyenlerieri ayat· 
maktadır. Bunan için uyka 
ayuy 01 nlın kendiıin~ aık 
aı baş varmağa baılımış· 

lardır. Klciıa bu ıuretle mü· 
racııt edealerdea &crCJt 
edenlerden ücret almakta•ve 
mühim para kaıanmaldadu. 

Cilt ve Zübrevi·Haıtahkluı 
MötehaHısı 

DOKTOR 
Qd b Memlek t ntaneıi 

Ll':" ılai 1•• lta1ba1a EontlEen mil~ebaııı ı ı•h s ad 
~ [1-ek ao1ı..... R tt tk•D 'U EletıJtrf!_.; tedn1 ııl a 1 OD 

boki.ca. '-••• ••. v•ıı•h:; .. ! Td ~;ı-•v J.11• · ..... 1~..Jncf B_l'yler -~~:!9 .!!l.27p 

Llhıa va karııbllların gazını 
ıaaıı ııkarıaıı ? 

Lihanaaın, karDıbabarıD ; tamaml1I• p
ııaı çıkartiD•lc t~la Jibüayı gec.~•• yap
rak yaprak •yılclamala, karnıbabarıa J•P· 
rakları ke1Herek oldata fibl bir te11eenye 
koymalı. _ 
· Oıeriae kayaar au bafhyarak · lrap•inu 
kapamalı. 

Erteıi ıabıla ba •aya dökmeli temb •• 
ile atqe koyarak 111mutak:oıaaca1• kadar 
kayaatmab ba [ıaya da döktlktea 10ua 
ana edild tanda plfirmeli. 

rız tabıııi 11111 ııhılıza ıtıllt 
Toır: kah•e•ln taze •e kokalu ba

içl• kalı•• İ~•riıiae hlce padra .. keri ka
nfbrın hchr. 

Her eyde l&aUaaalaa kab•e katua içiu 
bir kahve kaptı toz ıekeı ataı ak lra,..tar
mala fa:ıla miktar içia ba ölç& naıan 1117 
bera alıamalı. 

Ba .. ker kabvoyi tatlılaıbrmu yalau 
kahYe kok111an11 ~ekip mulaafua Cec:lt!r la 
ıare11t llııırlaaaa k•ll••llİ• kitatlllld :liia• 
E.!İL!lic• )•P••'!_ah-'!.~·--
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HALlll SESi HAK4\.IN 
S~SIDI 

......---------~~~ - --
C V&D 

23·1·942 Tarihli Halkın Se1I Hakkı• 
Suidlr altunuaCla k&mlr derdi hakkında 
••iri olan ıllrlyetle tlcarethaa•mlda l•mi 
ı•çmlıtlr. '<# 

Blyle bir vaziyeti• vaka bulmadı .. mı~· 
taka •maiyet amlıliii tarıfıadaa teıhıt 
edilmlıtlr. d lal 

Saai1ea ticarethaaemiz mıatakaıı • • 
Bade hal•mıyaa kimaelere kamır vermek 
laalda 1okt11r. 

Şikayet ede• klmteleriade mıntakamı• 
baridade oldaia için ıikiyet etm• bak· 
ları olmadıia ~ibi ve kömir •lmıia ı• · 
lealerCle S lrilodaa fazla verUmedlil ıthl 
maatlka amirHii tarafından t .. bıt edllmlftir. 

Baıotarak AUp•ta meydaaında 
No. S6 

Kömirel Alamet Çaacı 

~ALlll SESi HAKKIN 
SESiDiR 

BABASINIY ARAIADI 
Keaclisine oara ver· 

mecli diye kızm11! 
lataalnal - Geçea si• L•mpqada lair 

laalaa •• ofal ar .. ada pua Jldlldea 
b•p çtlEmıı opl badbiae pua ••rml· 
1• laabu••ı biçakla w11rm111tar. Yaka f11· 
le olm111tur: 
Kuımpqada otaraa Ceıall atbada bir 

ıe111 laiçltir it 1•pm•yıp ... , rl• ltalaa••. 
tlaa aldtjı paralan harcamakta imiı. Dil• 
Cemil "8• babaa1 Ha•aad•a para iat...tı, 
INaltuı: 

-Be•d•a aldıiJa baıır paraları ıefa· 
laetle •ua1011aa. Ke11dia çalııtla lruaa 
le• aıtak 1a11a para wermenı. 

Diye lreacliıiai ko•uaca Camii lald•etle· 
••r•• yaaıada te11dıiı 1 bıçakla ba&a11aı 
Df91•claa •iır ıurette yaralamıpır.IVaka· 
JI at.a poltıler yetlıerek yaralı HaA•t ds 
llJl•..,ec:ek lıiı halde Beyoifa ı ilam••· 
11ae rltlrmlılerdir· Cemil de biraz •o••• 
J•blaa.,ak tahkikata baılamııtır. 

Her tarafta soiuk 
var 

btaalaal - Şiddetli aoiaklu dnam edi .. 
dl1or. Geceleyin hararet dereceıi •ıfırıa 
albacla 14 ele kadar dlımlftlr. 

TRABZON - ERZURUM YOLU 
Traltıoa - Kar yaiJyor. Kar 1lıladea 

Trabıoo • Erıuram yola kepraauıt1r. 

Çikolatacılara Yeni 
Bir Fırsat 

Şaercilere, helwacalar• J••İ ltlr farut 
«loicla. Şek11iv flall yiikHliace oalar ela 
.. ,., acuık~a yaptıkları ı•korleme ve 
Hl•aluıa fiıtleriai .,ttırdılar. Halhakl ha 
ılıll açıldu hanunla kanuaa aykarı fitlik· 
lerllli• farlsııa varmıyorlar. Maamafib mO· 
nlralte kemlıyoau da uyamacla. 
&a•lıçdarda toktaacı tek .. ci Sallrial• 

cll'1.,'aaada 1apalaa •'llfbıma .. ı.,a••a· 
.. laarid 100 kilo toz •e 10 kilo ken1• 
.-., b•lank za•t Yarakaııaı yapb. 

D ... k olayer ki ıekercil.,. siz açarkea 
bmculaı da •1mnı7or. 811 tla pek tabii• 
tllr. 

i 24 2••cl iti•• ı >t2 J 

............ 'lmi•L~l~l~R;i;i;l;l;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~:ı 

Tojone diyor? Japon 2emisi Avustralyata 
NaDolyon ne Amerikan li· ker, top, 

demiı ? mamna kaçb Y8 'C: ~e ge 
tokıo (•.•> - Japea ı.- V•ti•ıta•. (a.a)- Bir l•· ıstiyor 

ricl7e a111n dla parl .. ••· pon ıt:mlıiaıa kanıık mi· KamMr• (La) - .... ..., 
toda J•Plıta demete: rettebah tarahadaD npb J• ....,. m_ja ... : 

.. So.,etl•r birliii hlk6me- halleri lıakkıada Yerilea taf· blse waatl ol••• kanel 
tlai• bltarafhğıaa ria1et ede· ılllttan ıanlar aalaıılmak· malıemc werll•J&li, Is•--"' 
cetf •• dair yapbiı •aadclaa tadır: miı Japo• lmn•tl•• 
memaaaaı. clemiftlr. . Ba Japonlara ~iıalaamıı oluydı bar'lllAt'Ultral 

Japoa bapeldH Toıo da bir HoJlaada ıllebı idi. Ge· kap1maa plmif •• Ja 
parlameatoda, Jıpoa7aaıa ml Y okolaamaya dlrt bla lua kup llal••r• 
A.J•J• lalkim olmak lcla ton ld5mlr taıiyorcla. HaYal müclafaa etmek ---~ 
·~ta 18yqtaa muaffer, taunma laalteri ~ıeHace bg. olU41a.. 
çakacap b.Urtmlıtlr. aa da1a• R• ta,fa na o.-. •• A,ftllıralJ"'I 
Baı•ekU demiftlr iri: arkadaılanaa ılylemlf •• llalbJa•• •ldaf ... 
•s.,._. paralar lıtemek J•P•• luptaa •• erki•••· tanue •• ıeail n1•11 

i~a Amerilıa reial Ra•eltla cin laaher ıJıleamiftir • Raa· fimcli de llaı..,.,. ..... 
para...toJa ı&aderdiil tu• lu Hollaadahlar Çiallleler icla lkama kadar tep. 
kerel•I blll1oram. HuW n dlfer ta,falar ı•miJi JU•' ı•ml •• uker 1 . 
ka .... cak ola• PJ allaa,.t ele ı~lrmlıler j•po• ola• llaamaaa 111•• eb.tltlr 
pua deiUdtr.,, bptaa ıabaylara te•kif et· Bal,.ar Ba 

tiktu ıoara ıemlJi Paliflk· & 

Sa abonaları
na ilan 

t• •oat bir limana ıltlr· kili ne detli 
mlflerdlr· japoelar laarada 

Sojaldan• fiddetıa•H 
... vakaaa. •• .__ ki· 
dlmUiatle ,•a tewdabada 
•e .. lalli teıiaatta lair ~ok 
ansalar nkl olm111tm. 

Amertkablan teılim edllmlt· 
tir. 

lzmir yerli 

Ba uaulardaa mlte••IH Ş b • d 
•keli 1UU Ye ııkaabya IHJ• Q esın en: 
daa ww .. mek i~i• alakou- 3S8 Dopmla we balarla 

Askerlik 

cak t.laWrl tH•tiJabJ• · lso- maamele1• tat.i entıa ilk n 
la1 .......... ıirfret mala· 80a pldamalan lldıi blrclea 
terem alloaaluaaa apta•ald 26 • t · 942 ıtıail haıhrıcak· 
•••1811 IHldirmeJi •ed- br. 
ad etmiftir. Bodramlarıa ba· Yoklamalar bir a1 •••••) 
Ya •eaf•lerl m~ edecektir. 
lrapablmala ••faJ• marn Ba 1oklamalara ıelm•JM 
ela lloralar ..tler .. kkat· mlkellefler haklnacla ku .. 
ilce bba .._ parçalan, ile- ••• ceza blklmleri tatblll 
~e, ..... ••J& k .. ot ba- eluac:akbr. 
~ ..... teilta kan kll -o-

ile 1a1almaladır. IZMIR YABANCI ASKERLiK 
Saatler laariçte llemlr ka- ŞUBESiNDEN: 

Aakua,(Wropa 
Balıu laapeldll INala 
ledlii Wr ........ , 
w ....... beri..,. .1cac1...,. llrllllll .. .... ,.11 .. Wr .... 
takip •• u .. ,., .... 
bir ... ,. ·- ..... 
oldafaa 1eaicllllJM1• 
bir aizama daın111ac1..-ı 
ba .......... tmil 
Wrl .. tlr•• bir al ... 
tı•ı M alnma kar11 
u. Yallfe.Sal ,... 
içi• Balran.taaıa çôlı ••ti .... lap 
..,....iftlr. . .............. ..,.. 
ta.ıa lktladl ..,_ 
dahametaif ..... 
tlala ..... ~k t .... ..._. 

hklan laam bal•••• 
ıekll olclapa 111•• 
tir. pakh .. lalan içJa iıe ılb· bmlrde bala••• 1alaaacı 

re ile artllmelldir. 330 •e 351 clopmla ibtiıat ı331 Doia 
•i•r 10pk çok titlcletU i•• erattaa (ma9anafbk lü1111e- ı 

1 
L l d I-• b• f -•--ı 1 ı·hti t ··ı t .. ıaha ea aia•J•t • ••ı ır metilll Mr •••• ..... J • 1 ya O 

maılllfa açmak ıa111• cere• ikmal edealer mllt••••) de· ı 
1aaaaı temi• etmelidir. mirJol• •• öıçme 11aıfaad•• Le deniz eri 

Alair• ••ki olaa d••amh eraba MYkedilmek lure 28 &Y 
........... alloulan•- 1-942 pıtamlt• .... ...... l.1-vet edili 
laayraca 11kıab venaltfir. .. tlan L.-1 a.-.L SU-

Lal mis• • caa .... um· • '-lr Y•U AıL•• Şirket -.. çare ., ••Ja klan ill • .... • 
._ derece PJl•t etmlf fa· tllrde cualaaaca • 1 llısbMlea: 
bt ah•ali llaZln mat•la•t· olaaar. ı SJl clota•la ltlalJll 
111 iKi •• haıaıi malıem• 1 me •• ._.. ....... 
ı ... rild•d• .11m mı,1cıı.ı. Albo piyasası ı edll .. 1ıı: ••• ,. w~• ... 
muaı kalmııbr. Ba ıelteple ı - imalı yerli 
tlrket mallterem alto12ar1•· e..,ea lsmircle albaa• ahı ı ,..._.... ilam IMılıl_. 
daa ,.ilanda bildlrileD Te• fl1atları: ı lan llllndar. 
IAJ••• elaemai,.tle tatbik R•t - S200 ı Gelml,ealer laa 
edilmeeial lıeatli meafaatla· Hamit- 30SO ı kasan• cısa 111...--~ 

L A-%- - 3000 Jk ıı nakta•adaa rica etme&· l"WA ı aia tatbik ela•aca•· 
tedir. Halkah- 2900 ı oı..ar. 

~--..... -~~ 
) Klı•• .. 11•• ........ ~kbpı ,.. ·= 

• .,.... ile, 164 H••• laW. 0•8D Te 


