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Şıng y (a. ) - D. N. B. 
ajanıi bildiriyo. : Ş agbDy· 
daki J pon komatanı bay· 
r m vesilesiyl iradettiği bir 
nutukt ; 1905 Raı • Jıpon 
muharebelerde J ponyanıu 
kazandığı zaferlerly d ba o 
z man A y da medeniyet 
tünell~riafa açıldığını ıöyle
miıtir, 

·r Alman zırh
lıs toroillendi 

- -o-----
Londrr.ı(a.a) - Soa daki· 

kad Amirallık dairesi ta· 
rafınd n neşredilen. resmi 
bir tebliğde deniliyorki: 

Norveç smbllleri1ado d ev· 
riye gezen bir tayyaremlı 

Trenbeımden ayrılan b6yük 
bir Alman zırhhsının mev· 
cudiyetini tespit etmlı ve 
keyfiyeti d erhal alikadar 
m kama bildirmiıtir. Vak,a 
m halline yetiıea bava ka
vetlerimiz zırbhya torpille 

1JALKIN 

CSayıaı 100 para) 

SESi 
---o.._.....__ 

-
HAKKIN 
8E81DIR . 

Gıda Maddeleri Fiati 
Gıda maddelerine laıe mndnrlllj& bir 

fiat kuymuıar. Bu fiatler gazetelerle de 
ilin edilmiıtir ve edilior. Fakat okayaa ve 
battı kulak veren perakendeci Hnaf pek 
azdır. Sebeb! de onan o malt toktancıdaa 
bahalı almıt olmaııdır . 

Dikkat adilıin ! Ne etiketli ıida mad· 
deleri ekseri idi aeviadeadir. Fakat ayni 
diikklıada onaa iyiıi de bahıaablllr. Bulu· 
nar amma fmeyclaaa çıar.naı. Ona ancak 
emniyet ettiji, ıırrı ıızdırmıyacajıaı bildljl 
kimselere yilk1ek fiatle verir. 

Küçük eıaafın kaatine ıöre ıeblrcle her 
aevi gıda maddesi vardır ve boldur. Fakat 
bualar toptancı tacirlerin elinde ıakhdır. 
Onlar oaa aacak fırsat dilıtOkçc Arfeder· 
ler. 

Umumi kanaate göre de bu daaııılıb ve 

lngilix 
le i h 

• hücum etmişlerse de akının 
oeticeızi belli olamamlıtır. 

Bir aralık gözden kaybedi· 

içia lçia iıliyeıa bu örgllalla öalae ıeçmelr 
ğıda maddeleriaia iahl1ara ahama11, onu• 
satıııaın ••ilam •• fiatiai oygan bir ı•kle 
koama11 ile mümkün olacakltr. Londr (11.a)-:Hava nazırı 

Sınclaır av nı •kam raunda: 
sorulan bir aualo ;u '"CC\' bı 
vermiştir: 

Jngiltere hftv hubı k • 
z nıldılıt n son a ne kadar 
av tayyaremiıı: mevcut oldu· 
gu etrafında mufa al malü
m t. t vermem. F kat şunu 

temin iedebilirimki istihsa
lit mütemadiyen rartmakta
dır. 

Köbadam c 
li A 

rı a 
Buenos • Aıreı (e.a) -

Kub11 bükümeti 18· 45 yaş 
ar ıında mecburi skertlk 
kanunun tatbi iae k r r 
vermiştir. 18 · 25 yaş ara· 
ııada buluaaolar derb 1 si· 
Jah altına aha caklardır. 

Londra a t v· 
kif edilen 
bir j apo 

Londra (a.a)- Yokohama 
t vkif dilerek göz b pıine 
alınmıştır. Bu zat ate~emi· 
liter vazifesini görmekte 
idi. 

__._,-o--

Haro istıhsa a
aç Ş8aaaw.cı..aı. 

Londr ( . ) - lktis di 
harp nazırı dün demeçte 
bulun rak haleo lngilterede 
bark i tihsalitında 2 milyon 
100 bin ecnebinin çalaştığnıı 
söylemi~tir. Bunlardan bir 
milyonu Poloayahdır, 

len zırhlı Norveç ıahllleriae 
dogru keıip bir dumaD ta· 

bak sının bim yesiade ıeyr 
ettiği görülmüştür, 

HALllN SESi HAKKIN 
SESIDlll 

---o--- Başvekilin gruba iza-
rıpsle bera- hat vermesi muhtemel 

her gidenler 
--.. ----

Loadra(a.a)- Mührü has 
n ZU'ı Sır Stafford Cr1ppı 
p k yakında maiyetinde bir 
çok zevatla birlikte Hiadiı· 
tana gidecektir. N11ıre Hilr 
F rauıız Delegesi do refa • 
k t edcc ktir. Gazetelerin 
y zdıkfarıo göre Mumai· 
leyh Hint şefleri ile ıörüı· 
tlikten sonra Hindiıtanda 

mühim bir mevkileri olan 
müılümaaların Lideri ile de 
mül kı olacaktır. 

GÜNlJN ŞAKALAR/ 

Ankara - BüyOk Millet Mecliıl Parti 
ırubu umumi beyeti marha 17 aci Ah 
2üall toplanacaktır. Baıvekil Dr. Refik 
Saydam bu toplantıda mecliıin tatil bula•· 
daiu müddet zarfındaki harici •• dahill 
vaziyete dair grup mecllı heyetine hera
natta baluama11 mubtemeldlr.J ----
Seçim günü ve mebus 

namzetleri meçhul 
Ankara- MBahal mebaıluklar için latl· 

babın öaümllıdeki Paıar ılal yapdacatı 
hakkında bir ıaıetede ıöı&Jen haber dof· 
ra olmadığı ıibl aamıet göıterllecekler• 
dair yapılan aeırlyat ta esauııdır. Heall 
partice intihaba bazırhk emri verilmemlı
tır. Hilea münhal olan yedi mebulak içla 
intihap ıüa& partice tayin olaaacakbr. 

Patates gözü. I .. .. h--b0 

.. nonu ar ının 
nu açsın... edildiği 

idare 
bina 

- Eğer pabdes fiyatı da 
yüks Imekte devam edeue 
onu da rakı ve tütün 2ibl 
z rarlı maddeler araııaa 110· 

kacağım., Haberi olıua. 

Bilecik (a.a) - Villyet umumi mecllal 
laönü kHabaııada Milli Şefimizin laiatl 
harbini idare buyurdukları biaafl uba 
alatak müze halinde mubafızaya karar 
vermiştin 

• Ceyhan ve 
1 • 

nehirlerı 
Seyhan 
taştı 

Adana -Ceyhan nehri 4 metre oa ıaa· 
tim Seyhan ıuları da iki metre 16k11lml1. 
bazı köyleri ıular baımııbr. 

Oralara yardım ekipleri ıönderilmlotlr .. 
laıan ve hayvancı ıayiat olup olmad•tı 
henüz teıpit olua•m•mııtır. 
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: -34- Yaıaa:SIRRI SANLI ı araSIDda ani" 
·· . . Mürürü zaman ISaiır ve körler şamamazlık 

snuledlk 1JI, bU 8V d8 llZlftdlr -b- d• k • Stokholm,(a.a)~- S•.e.: ~'bit 

' 
d 

• 1 dl eŞ Sene lr ODSerl Darebladet rızeteıl•i• • 
llllPlftUI ar 1 SIZ 1 r t __ Belediye, 1927 yılında ~•- lzmir Yardım sevenler Loadra mubabiri bildiri~ ı.: 

bau dB Slzl.Rll (aalizHyon yaptırdıiı Tilki- cemiyeti himayesi altında Soa ,zamanlarda SoYJ ....._ • 
.. :;fikte · 1301•iaci • ıokağıa iki bulunan Sığır, Dilıiz ve birUiile Biiytlk Bıitaaya ~ ~ 

---o--
Ziya, ıözleriai kadının y~rı açık nefiı 

ılnesiadea ayırmıyarak ve Nibadın ylizüae 
balrmaia · zerre kadar leaezziil etmiyerek 
mırıldanıyor: 

- S6yladik ya, bu ev de ıiıiadir, ı•m
paayalar da ıiziadir, ben de siüiaim. 

Biraı ıoara en pabah ıımpaaya '•iıe: 
leri patlıyor ve etrafa neıe 1açıhyordu. 

Bir aralık Ziya Sokulia• bayan Şadi
yeye iltif abaı fazlalııbrmıı olacak ki geaç 
kadın ıuaulan ıoa ıampaaya kadehini red· 
detmek içia özilr diledi : 

- Affecleraiaiz beyefendi, baıım feaa 
halde döameie başladı, biraz daha içer
sem belki ıizla aeıeaizi kaçırtacak bir 
m&naaebetaiılik yaparım. 

- Çok ltete•diilm gibel kadınlar1n~ 
HrbotlUfU kadar hotama fiden bir feyt 
yoktur. 

- Falrat faıla içki beni ıarhoı etmek
te• ıiyacle midemi alttı.t etmeğe, beni ra· 
h•bn etm•r• yarıyor. 

- Öyle iıe bu ıoa kadehi be11im hah· 
ram lçi11 içiniz, baıka vermeyiz. 

Nihat, aile yutaııaı yıktıfı, kocHıadaa 
•• yavrularaadaa ayırdıit dilber metreıine 
emir Yerİr riblr bir tavır alarak pahODU• 
aua imdadına yetlıti: 

- Bealm aram, aiıia ıibi IHceoap Ye 
muhterem bir zatın hahrıaı kıracak kadar 
"•"• Ye terltiyeıiı deifldir .. 

Baaua iberiae kadın ıon kadehi de de· 
YUm•i• mecbur kaldı. 

Fakat beı dakika aonra Şadiye, b&tiln 
yedlkleriai, i~tilderlal ~ttikçe ona yakla
.... tokalan Ziya Sokulıaaın lıtüae kuı
to -.. : 

- GC5r41alı mi, aiıi ae kadar rabat11z 
ettim. 

Dedikten ıonra nikilaıız koca1ıaa dö· 
aenlı: 

- Beni evimiıe röt&nıa çok iyi eder· 
•••• diyebildi., 

Nilaat, kadını bisl»ütlla iğreatllrea bir 
apflıaalık ,.e ylu&ıdlkle ceYıp Yerdi: 

- Bu bal ile otomobile biaemezaia. Bu 
r•c• banda yatarız. 

Nibat ile ev ıahibi reaç kadıaıa kolla-
rıaa ılrerek oau miıafirler için haıırlan
mıı 'ık, zarif •e bayıltact kokularla hir çi· 
çek babçeai>i aadaraa yatak odHıaa i j. 

tar;fliidaki evler sahiplerin- Körler orkestrası tarafından ııada bir rerrlnJik olmatt"• 
~en -kaıİalizaıyon mHarifi- pazar ıüal ıaat 16,30 da Sovyet Ruıya barp r•J'.ı: 
'Din yarısını tıhıil eb.OJek belediye evlenme dairesi leriae bitlia renitliil ile clt 
j&zere faaliyete ıeçmiıtir. 11loaunda bir koaaer veri- vam edebilmek lçia il-' 
.. - Ancak bu lıaıusta beledi- lecektir. ıoarasıaa (alt olmak il~ 
Jyece 937 yıhoda faaliyete --o-- r•raatileı iatemiıtir. ı.,ut• 
fgeç!}ği __ !çin .. o _ ıokak oturan reain diğer [mlıttefikler~ 
]bazı .ev .. bipleri . devlet 1&- Bir yangın ıarantileri Atlaatik ld• 
lraaın• miir1caatla itiraz et- Dön ıaat 08 dartte Ka- ne aykırı balmuılardır. şı,r 
lrnitlC:! !..e ~!'.!.' __ almışlarchr. rak•pı udd .. inde mıhalle di iaıilter : ya mahtaç eıd•: , 
IDevlet ıürallDID kmraunda ğu SoYyet ittifakına ad•~ .... 

mümc11ili Hasaaın ıahip ı...-
aıaiıd~ki hüküm -~-rdı!:_ _ mak içia Sovyetleri ta ~ 

___ :Kaaaliza1yoa mauafıaıa • buluaduiu 121 aamaralı ıi· etmek yahat diier mlll•tl": ~ 
~Yergi aeviaden olma1ıaa ve gortaııı ahıap ewdea yaa· ihanet etmek (mevkiiadedll 
~u~u~- _ teallak ettlfi tarih a-ıa çıkmış ve derhal reniı· Birleıik cumhuriyetleri• '1t 
~1927 ~!~ulunduğu anla· leyerek mal.itinde buluaaa Loadra büy&k elçiıi 11•' 
~şıl~a_ g~.!-~~~ ait ~r- dij'er ahı•P biaalarıda teb · naadıa !V aıi•ıtoaa ıH•~ '-tt 
:glaia mürür zamana urğamış likeye dBıürmüı iaetle ye· ha meaele ile ilıilidir. l•ıd 
.oldui11na kabul etmek Jiıım- tiıen itfaiye ateıi ıOratle tere karar fvermedea &-
. dır.~ Hilafına müttebaı mua- abloka ederek meHİİ ola- müttefiki Amerika ile iıtif,.. 
.fmeİniİs_ b.ozulmÜına ittifakla rak baabrmıthr. Biuanın rede bulanmak liıtemitlİ'• ~ 
karar verildi. 1 k ----o--- tt ____ .. __ 
ilk okul 
Talebeleri 
Asanıör ilk okulu 4 ve 

!5 inci ıınıflan talebesi dün 
11bıh i11riatika müıeıine 
iİderelr tetkikte bulunmuı· 
lar, bilihare K&ltürparkta 
müıahedelerde buluamuı· 
lardır . 

Peynir için 
Tedbirler 
l•ıe taraf111daa 1aha alı· 

aarak buz depoıunda mah
fuz buluaaa 3000 teneke 
peynirin ıade yailaran bu
g&nlerde ıatııa arzedileceii 
zaaaediliyor. 

ya aıı çabıı ısmea yaamıı· 

br. Ateıin sebebi zuhuru ç• • kaıe-~'- t 

hakkında Hbıtaca tahkikat IVI ve e ~ 
yapılmaktadır. ihtikarı 

---o----
Çekirdek 
Kahve 

lteçeçilerde iakilAp ;: 
kajıada Murat Ye kıll 
ıaa kuadura çiYiıl11ia ~ 
ıuau 80 lruruı yeri•• • 
kuruıa ıattaklan, Y eal ~-

Fiat mlirakabe komi11oau bıllede Siileymaa o;la .-.r,., 
yapılan bir miracaat üıHiae rim ve Remzinin bal~ 
kavrulmut çekirdek kahve rıoa ait ekmek karta-;: 
ıahııaa müHadc etmiıtir. kullanarak farından ek 
Şimdiye kadar lrabYeler tıh·! aldıkları iddiHlyle adll,.1' 
miıler ve bıkallar marifetile verilmiıtir · 
yalnız öğlidııma, olarak ... Meraklı 
tahyord11. Buudaa sonra is- •• 
tiyealere kavralmuı çekirdek Gureıler 
halinde de ıatalabilecektir. Aldığımız baberler• '~ 
Ve bu ıeldlde fiati 283 ku· . Kocaeli i&rewçileri P~ 
ruıtar. f6Dii lzmire relecektir, ~" 

------------• G&reılere Alaaacık .. ;.J f Elhamra Sinemasında i 11ada 15 Mart Pazar ~ 
ı Yana matiaelerd~a itibaren Ttlrkçe ıizlii ı Hat 14 te baılaaıc ~ 
ı MUAZZAM BiR ŞAHESER ı ilk mlıabakalar~1erb•~ 

tlrdiller. ı DEMi~ MASKE ı cak ondan ıonra f'" -Arkası var- ı ... : Rumen müHbıkalara 1
1 

F~e-t-h-iy_e __ C_M_u_· t1-d-e1-iu-- f Joaı Banett - LDDİS Hau11rt 18 3 Slllbşirlıri ••c;~.~:aıİ• ır&••ıçıı··~·· ;: 
• • v • • ı Tarafından oynanan nefiı bir filim .. Kral .Xı• Loui'ain ı rea6r B.Nuriaia idar.,. " 

m umılıgınden: ı Saltanatı ve FranH taribioia bıleceah, korkunç ve lraah ı llç aydan beri b• f'~ 
1 · d 17 '"' 20 d ld - ı 11hifeleri.' : kt tlt Gilre•leri• ı. 

L-.. ~" •k'I auruFı para an a ıgı tc- ı Seaaılar: 1 • 3- 5- 7 -9 da Cumarteıi- Pazar sabah 1 lde ı bma a 1'· 11:_ 1 oJılll•· 
uwprlll ı oıaa11 etbiyede 40 kuruftaa eyecaa ı ve a •• ı 
ıatmak ıuretile mill: korUDtrıa kanununa mubakk~ 
mahalif.barekettea maznun Fctbiyenin c.ı ı Tayyare siııemasında :&:6 i . ~ mabılleılade oturur bırda1'atçıhk yapar Ali 1 Dr F ahrı 1 • Buııinden itib.ren umumi talep ve 11rar üzerine Mı•ar ı • ,,ı 
otla 316 dofumla Eıref Aydın bak\ tada : yıldızı Emine Şekib'in Türkçe sözlü _ Ttırkçe, ı lı•lr Memleket ba•ta: 
Fethi1• aıliye ceza mahkemeıiade yapılaa ı Arapçal muıiki ve ıarkıh ı Roatken •ilteb••~,.,ııl 
daruıma ıoauada; maıaunun muhik bir • ZEHJRL( ÇiÇEK ı &oatk•• ... ElekhllK 

1
5 ~ ••bıp yol& iken fiat yGkıelttlti a•laınlmış i c f1LM ı r••••u,., ~~l~·~ ... ~11;~. ·--=--

oldujuadaa milli korunot• knuaun 59 DCU : - 2 inci zafer haftasına baılıyor - ı -:n bk..,a 
.. ddeıiai• &ç&ac& fırlraıl muciblace 25 ı Bu ıüzel hi11i-ahliki filme Georıe Raff ve Clair TroYor-ı Cılt •• Zfthrevi Haıtll 
lira laj'ır para reıaaile mabkilmiyetine ve : ua yarattıkları - lagilizce Sizi& - ı Mliteha11111 

,., ıll• mBd~etl~ dBkklaının kapatılma· ı o·· LD_u .. RMIYECEKSIN ı Do K T o R 
·- ~ye tebeıarlerı il m6ıadereaiae karar ı ı . . b • • • ı s.ı·h s na Tarllmlı, keıbi katiyet edea büklim derhal f Fil?1l de alive edılerek program bar kat daba z~agıalettırilmiıf 1 O 
;•faı cclllidiii illa oluaur. (l3S2) ~ataaeler:Z.Çlçelcl .30-4.40 7.50·Ôld&rmiyecekııa3.10 ·6.20·9.30 ltdacl Beyler No.79Te1. 
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il Türkleri kme mi 1 Bıçak t~şıınak Fa7.la tuz yememeli ••• 
lleden rJ a tıyo Çerakk=:pı Melez , adde· 

la ııod~n g çmekh olın Oı· 
"'tın Ankara - Zirai s ferber- w l H · · • lyoruz maıı og u Oseyıaıa vazı· 

likle bol istihsal baı.ırhklan 
lat ..... ~ yıpılırken diğer taraftan yetinden fÜph e edilmiı . ve 
ıı~I hükümct srıda maddeleri üzerinin · aranm111nda bir 

oq, 1ı ve Çıaalıkale •toka temia etmek üzere bıç k bulunarak abnmııtır. 
)~,_•ite ftlea A•aıt- muhtelif memleketlerden § lkiçeşmelik merkezi 

&ftttaf gaıetoci Frank buiday getirtmektedir. Son 
lpi...c '-._"'-'ra'11alı maba- n. 1 d 1 '- t' . iduosinde yapılan ıilih "' •, gun er e mem eue ımıze ye-

lıılıı.a... l.id •• • ÇaaaLka'ede•-1• 'd 20 b' aramHıada Mehmet oflu :-...-. • ı a aı en ın ton buğday 
~ .. ı.e ltlr çelenk ithal edilmiştir. Bu partide Kemal, Mehmet oila ibra· 
' • katılıaca ithal olaaan buğ bim, Ahmet oflu Vılıdettia 

it: --~e ıaalır yaaılı- day 70 bin tonu balmuıtur. Mustaf • oğlu Alım et ve 
........ ldbalit miktarı 150 bia ton Mebmet oğlu Kemal adıa· 
~l1ıb eılıl maba- buğdıya çıkuılacakbr. Bu daki kişUeria iilerleriade 

llL. :~ lr-L--maa TBrk ıuretle idbal işi tamamla· b b 
~ ...,. ırer ıçık bulanarak "aha-
' 1111 " nıacı, geçenlerde azaltılmış "•-..11 oıaa ekmek iıtahkaklan bir mıı ve baklanada zabıt •• • 

flletecilere be· miktar yükıeltilecektir. rakHı yapılmıfhr. S •ıcllmle ıaaları 

'c. = lzmir Def terdalıiından: 
L_ ....... .,.. laarpte dı •et· 
ij' ·~. elınk Ça•aklra· Satıı No. Mabammen Bedeli 
~~~.O ııma• bı•f Lira Kr. 

l~lsetle karıılama- 181 2 iaci karantina mab. mubdH yol 352 ada 55 20 
......... ~~ brıa•larıaıa 1 puset 215 metre murabbaı aamaraııı 

!L_. ·~ •ttlii ~bacakla· •rH · 
i...,. ...._ '111111 0 yaraları• İl· 182 ikinci kara11tiaa mahılle1i mabdH 101 352 27 00 

-~ f •- ada 2 pa11el 364.75 metre m. aumaraııı ' ••at la ar atla dö • 
Li , arsa. ,.... •• yar•laadıfıma 

••-•• fmlteeHfr ol· 183 2 iaci karantiaa maballe1i mahdeı yol 352 26 40 
'-d ada 3 panel 364 metre murabbaı aa111ara-ı.._ t •r. ça.111 blı, 

'"' •· ~,.. f 11z ana 
t ,.,. ·ıtya,,temiıce,!mert-D' itik 184 2 inci kraatina mahallesi 352 ada 4 par- 26 50 
~ · A•,utralyada •el 275 m2. aumırasız ana 
~ • ıtıel bıtara11 

~"'dır. TlrlıireJi 'ya- 185 2 iaci lıaroaliaa lıayıeri ıolıok 352 ada 7 45 38 
L "••••i•, 081 kartı parsel 301 ,50 metre murabbaı aamaraııı 
..., ~ d aHa. 
• .. ••ri DJm•ta 186 2 inci karantina mabılleıi Alıaacak ve 39 00 ~·'-•ar: 

•-.~ ~ır ıe•e Aaıak ka1aeri!Jıokak 352 ada 8 fpauel 260.25 
- "\ ~ .... •ttiilmiı llir 11- m2. numarasız ara 

"'1cltr.IO ı••kl top· 187 2 inci karantina mahallesi Alaancak •o· 52 00 
kak 352 ada 9 parsel 260.25 m2. aumara-

•dı laep lurp ha. ııı ın • 
~-~~•le çor· 188 2 iıaci karantina mohollesi Aluncok oolıolı 52 00 

... ,,. Tlrlıder' biıim 352 ada 10 parsel 267 metre m. numara· 
ııı aua 

' ~ dltma• diye 189 2 iaci karantina mahalleıi Al•aacak ıo· 51 40 
~ ~11• llyllr llir in· kak 352 ada 11 parsel 257.75 m2. auma-
'~' eal cllye yafa• HllZ arla 

t ,.... Ve her zamai 190 2 inci karantina maballHi Alıaacak sokak S3 20 
,, ~ hcaktar. 352 ada 12 par1el 266.75 m2. aumaraııı 

--!!!!--
Bir çok iDıaalarıa feaa Wr itlptlan ••· 

d1r. Sofıada ilk itleri. ıetlrlle• ,.....p, 
tadına bakmadan taı atmaktu. 8-aa wl· 
cutları•a ae kadar ıararh oltl .... a tala· 
min edemezler. 

FU~aki tuz tBcadua bir llatl1aaclır, 1•· 
meie lezzet verir, iıtlbaJI a~ar •• laumı 
kola1laıtınr. Yemek lptidı11ada 7eallea 
çerezler de bana bir miıaldir. Eıkat wl· 
cacla llıım olaa mikdarclaa f aıla11 billaaı· 
H ıiairlere, babreklerl•cl•• ralaabıı ola•· 
lara, taaıi1oalalara, damar laııtalanaa lele· 
ta ıebirdir. 
Taı ıararlıdar diye hiç tauuı yemek ye-

meai• ele mahzurlara vardır. Aaal lalaer 
ilri81ai ara•••• bulmaktadır. 

G&ade •lcadamaıclalu tabii balde oa iç 
rram tn çalrartJOraL Demek ki laa o• ı, 
ıramı yerfae koymak ll11m4ır. YHlflmb 
yemekleri• etiade, ıelaımade, ekmetlade, 
hattl meyvell•d• bile tn wardu. 

Bilmeyerek 1ediilmlı ~a tuaa mllıtan 
aııfı yakan alb JHI ~ıramclar. Dl•• itle• 
ceilmiı taz da alb 1edl ıram :olma ... ır • 
Hılbaki amaml1•tl• llh• olaaM ta ıs 

ile 20 ıram aruadır. Yaal ,..u.calı •Ilı· 
tana iki iç mlıll ... Ba ltl1at m•ıl..ı ol· 
dafa iti• ya•8f ,. •• , taıu ualta18k 
normal llale ıetlrmık mlmkıa•ır. 
l•Hnıa l.llmedea , .. ıtı tuı•• Wr ~ols 

ıellzeleule •• merwalercla llalaadaia ••· 
laıılclıktaa ıoara te•klk•t ~Japılarak •• 
f 11la taıaa k•ra aebıelerde oldata ••J · 
dana plrmııtar. 100 ııam mercimekte •• 
100 ıram kura faıal1ele laeıer ııam, 100 
rıam aohatta lllr ıram, 100 ., .. balda
da iki buçuk ıram tas niftr. Patat..ta 
hiç tas yokt•, fakat 1eai ~ılrmıı taı• 
patatelte ta •artlar. Kennb•llar çe• tn • 
luclar, lıpaaakta kııa. • 

lle1ralar ara11ada ea taılaıa klraı n 
eriktir. Bir kilo lrlr1ula 14 ıa•Bır•m. 
ialr kilo ertkte lıe S ııatlrıam · ta "'· war· 
clar. 

Elma ile portakalda tn ,olrtar. hu•· 
lerdekl ba taı mllstuı aalaplı•ca peıWı· 
de olaalaraa keaclilerlai idare etmelerl bir 
ha1li kolaylaımaktadır. 

lr..a ~~ae, A•111tral7a · 
~ \ "lama• memle · 
)~ •ltlıı•clı bir kitap 

arta 
191 2 inci karantina maball~ai mubde1 101 352 

adı 13 parHI 315.75 metre murabbaı na· 
maraıız arsa 

62 so lzmir Askerlik Şube· 
~~' "• Av111tral7a rad-
' 1'1rldyeye dair 

-~lr. 

~tut bui
. ~ ~ "'tınıız ihti. 

' kafidir 
~~ 
~) -~~~·k)- Hlklmetla 
~ 11ıu arbrmak 
r-.~ "' f•litmaları çok 

· -~ )\ •.tatelif memle. 
~Palı• temaılardaa 
"i, lllııllrtarl yqrdaa 

'talla kartdayacak 

tı...~ ~ll111iıtlr. Bu 
8,--,~, it• erde Jirmi bla 
ff lıaı..,.. •I •dilmlıtir. 

.-~'\ ••Ilı yıpalan 
au . .....:._ latt111ıte 70 illa 

bio t~. Bu miktar 
Sllrırdıcall&1r. 

192 2 inci karantina mliballeai mabdeı yol 352 
ada 14 pa11el 313.SO mt.tre marabltaı na· 
maraıız ar•a 

193 2 inci karantina mahallcal mubdes yol 353 
•da 1 pauel 346.SO metre murabbaı na
mara11z arıa 

194 2 inci karantina mahallesi muhdcs yol 353 
adı 2 pnıel 349. 75 metre murabbaı na· 
mara11ız araa 

195 2 iaci karıatina mubdea yol 353 ada 4 
p.,aeı 286.50 metre murabbaı numutsıı ., ... 

62 60 

69 20 

65 00 

S7 20 

196 2 inci karantinı maha lesi mahdeı yol 353 56 40 
ada 5 par1el 287, 75 metre murabbaı nu· 
marasız arsa 

197 ikinci karantina mahallesi Alıancak ıo- 57 60 
kak 353 ada 6 parsel 288. 75 m2. numa· 
rasız usa . 

Yakarıda yazılı emvalin peşin para ile milklyetleri 
2·3·942 tarihinden itibaren 16 güu müddetle müzayedeJe 
koaulmuıtur. 

ihaleleri 18-3-942 taribiae müsadif Pazartesi rünii uat 
14 todir. Talıplerin muhammen bedelleri üzerinden ylbcle 
yedi buçuk teminat akçe1i yatırarak ye•mi meık6rda Milll 
Emlik mBdlrlOiünde mliteıekldl ıatıı lromiıyonana mlra-
ca•tları Ula ol•tıur. 1164 

sinden: 
ı- sıs, 314, 3ts, 316, clot-1• 11a11,.~ 

larıa 942 yoldamalanaı 11·S·942 •• 
14·3-942 her ı•• ıallalataa ılqama katlar 
ıalMJ• mlracıatla ,.pbrmalan. 

2· Ba dotamlalardaa tecHe taW itala· 
aa11larıa ayal ı&ade teclllerlal ,.pbrme
ları. 

3· Yapbrmı1aalar laakkıada ka•n•• 
ceza blkümleıiafa tıtlllk olaaıcata illa 
oluaar. 

İ YENi SiNEMADA 1 
ıu11ın• ... ·u· •• G!!•-u··mı 
ı kraliçeıl mmu lllli ı 
ı Blzut ıa1ledlif Arapça ıarlnb ı 
ı iLK DEFA Tlrkçe 11111 t 

! Harunurreşid'in 1 
i Gözdesi 1 
t Ayrıca: GiZLi TEŞKILA T 1 
ı Bo., Stıele (ilk defa) ı 

ı Seaaılar: berri• 11.30-2. 15-5.15·8 15te ı 
ı Camarteıi P••ar 9.30 da ı 



SAHIFi4 •----------------(HALKINSESl)--------------

Amt-Kabir projeleri
nin tetkiki baılıyor 

~----
Aakar a - Atat&rke yapılac•k anıt Ka· 

lrir içla paderilea pro jeleria tetldklae 
ltaıtaaı7or. Afmaa Ye Macar mBtelH1111· 
lardıa IODra IHeçli mimar Tuaçbo• ba· 
ıl• telarl•l•• ıeldljiadea jüri iza11 ta· 
mama.atlı. IHarlçtea mlubakaya lftlrık 
•d•...._ ıafaret•eıimiıe ••rclikleri . pn je· 
ler clı laemea klmUea baı•elısllette mlte
ııllkil komiıyoaa ıelmiı bulaamaktaclar. 

----o---
ı11•11111r ı11r ıı ıııı Urı. 

btltrlll fır-ıranttar ---·- -
Aalrara - Bela4iJa bltcelıriade laaıale 

ı•le1p qıldana teıiıiai ualtmak •• ileride 
.... al1••• utmui mıllaaı ıorlaklar kar· 
11•• Uati1atla b11laamak i~ia ala•alla mi· 
alt ol•caja .. ,. ... kaMı bltcel•r• •iar
hk " kllfet •erecell ı .... t •• imar hare
lr.alerlaia ._dmlllaıak me•cat Yaridaba 
... , •• daimi mauaflarıa arta• bacmiae 
kuplak tat.ı.am DalalH1• yeklleti tara
fta._ allkatlarlara bilcllrllmlttir. 

• - -
Yananistanda Açlık 

ıı111,111r ıı..- •ıllllrlUu 
Mtlil ılllttllllrı ---

L W..W - KmlaJ)a Jarclam maddelerJai 
...... Y•••l.taaa catlrea Damlapaaar 
••'9"1. U..aı ... a dlamlf, 1olcalarclaa biri 
ı-tecllere ... fan ..UlmJıtlr: 
·- Pa llaaaaa• bialarce Yaaaaj kar

plath. G .. ı mlrettebah•• ıöıterllea mi•· 
flr,.,_..k dddea lllyilıtlr. Biti• veaiti 
•ld.IJH• para kaW etm..Ulu. Sbaemalar 
" · ........ ell•ace 1erlerf •• Wdm içi• .,.. 
.... WL v-alatauakl YUIJetl ••latmak 
pek r•~ 

Orada kalchiamız mı•det urfıada •er-
, ............ ,. Mkls •ili••• illmi•• 
.. lüt ol•• So•alda Jlrlrkea. bİfl••· 
._ ıelu adama• birdeabiıe dlftljlal 

Y
" .... lllYemtji•I ••laf•tle rtrlJonlak. 
.__...... ki mnarlık .. rcla aıbk 1•r 
-·••ıt.. 

Ôlller 1t1a ltot .....,._ 60 • 70 metre 
marabbaı Y• lauarh=akta, llller ltaralaıa 
.,.. •ra •• bt kat ılmllmektedlr. G6tlr· 
..... la ..... maddeleri, •ı 1eı lerlade 
......... ekte •• ••si• fakir paetmeclea MI•• .. flblma•tadar .• -

Patates Meselesi ·- -Patat• fiatlan clarm• .. • rlkıelılnekte· 
• 9e ........... aluU kile flab 32 37 
1ı ... •aaadatlar. Talep l&ar1111ada pata• 
tel flab Jlkıelmekte cleYam edecei• • de 
lae•ı••••ı..ctfr. Allkadarlarıa ılylecllkle
ıiaı slıe petatta flabaıa Jlbelmeıi•cl•, 
v111,e1ıa O•••ı mıatakuı•••• mıbım 
miktardı p ıtıte ı mt'-1•• etmııi mle11lr ......... 

RADYO • TELGRAF HABERLE 
lıUllı 1)1111111 
11-11 -ııasaıırı -Hintli•ttın teAli'*le, Aoaat· 

rtılY• tııyyorelerinin yeni 
6tıtırJılıltırı pıni/er, Ma· 
car H Balprların ni,eti, 
/n./tereJ• dımelı ıdıli, 
Mıaır partilerinJe. ilatildl 

• 

Almanlar ve 
Sovyetler __ .. _._ 

Berlla(a.a)-D. N. B Ajıa· 
11 ukerl ka1aaldarda• al· 
dı11 ıa haberleri ltildirl1or: 
Doıa ceplaeıiade Raalar 

bBylk topça fali1etlle lalı 
yerde lıaçama kalkmıtlar
uda bir ••tice eld .. deme· 
dikleri b&Jlk UJİ•t • .,. 
mek zoraacla kalmaılardır. 

o 

Loadra - laslllJI• Hla
diltaaa kurtarmak i~I• laltla 
blrıeımeıiai ve yardımıaı lı· 
tedi. 

Yeal O.lali - Hiadlıtıa Yunan adala· 
amaaal nlili bir ber•-•• • ..,.ttt. HW•••• ıewı••· rmda hazırlık 
ilkede olcl.,_a. laem• ••· Loadra(a.a)-Ofl: 
kera ıelerek •aflan mklaı· 
tarmılarıaı tanlJ• •tmlıtlr. Nl1aı Kroalldia bllclirdl-

Loadra- laıiJt•r• Hladil· il•• pre Almuıar Yaaaa 
taaa •oml,oalak teklifi lçill adalan•da kllHretli k11••t· 
bir la97et sladeriror: ler toplayorlar. Almaalar 

Sid•- Av•tral1a tana· baralardaa ka•etli deaiz lal· 
nlıriala yaktıklan 4 Jıpoa ma1eılle Libyaya malzeme 
ı•mlaiadea ikiıi batmıı, ildıi clalai ıöadermitlerdir. 
karaya otarmaıtar. Ay•i u- - -C 
maada 1 lnavaıiirle blylk 
1 deıtıoyera iıabetler kay· 
detmiıtir. 

lleHtorea - Ca•a ile So· 
matrada barp devam ••iyor. 

Sofya - Macar kurmay 
bofkaaı razetelen berana· 
b•cl• Balıar ve llacarlana 
komf111arlyle ıalla lçladı ya· 
181D•k iıtedlkleriai a6ylemq• 
tir. 

Lonclra - Mlıtemlıkeler 
aa11rı Karaduiıde bıtaa 
700 Y adadhlea balaıetti, lal· 
k6metia laer tedlairl aklı;.aı 
ıi1ledl. 

Aabra- Mamrdald parti· 
ler araı•ada itilaf var. Ala· 
met Malair pap He Hlleri• 
,... iatilaaltatta lalk6met 
partiaiae UtiMk etml1ecek
leriai bı ldirdller. 

l.Olama - l..Wll• laaı 
ekmek 1eriae kepekli ekmek 
ylmete karar Yerdiler. --n-o--
Gelen yeni 
Lokomotifler 
A•bn - l l•ıilteredea 

,..idea •ıo• •• lokomo
tifler ı•lmlftlr. Baalar moa• 
taja biter bitmez lalımete 
pıcelslerdir. :Mıbim mik· 
tsrda kamyonetjte ı•lmlıtir. 

Dıt ticaretimiz 
Aakara - Şelarlmlıe ı•I· 

mit olaa Balıar bereti tica
ret mlıakerelerla• baılamıı 
hahaaa1or ! lnipelilerle mi· 
ııkerelere clt ••m edilmekte· 
edilmektedir. 

General·Romel 
nerede? 

Loadra (a.a)-Ofi: 
Deyli Heralcl .. ~bildirdiii· 

ne ıöre ıeaeral Romella 
Balbaludakl Alma• atetl
mlllterleı f 11• beralteı Hltle · 
rla kararı llaıada halanclaja 
ı•Jialara clol•pyor. 

----
lstanbulda Ya

hudi' 11rooa-. 
ğancla•ı 

lataabal - Alb m111eyi 
tarafaadaa cemiyetler kaaa. 

•- malaallf olanılr kwa· 
la• •• ,.1a11dlliii ya 1mak 
laedeflal sld•• .ICardeılik. 
cemi1eti feılaedllmlt ve laa 
laarelre ti J•P••lar adli1•1• 
Yullmlılerdir . 

Yeni bir vali 
konağı 

yapılacak 
lzmlrde moder• ve kalla

aaıla bir vali ko••ir ı ... 11 

der,iı olaamDftm. G6ztepe· 
deki vali koaa;. ublacak 
ve1• baıka ltlr biaa He mi· 
badele edilecektir. a ••• alt 
maamele •illyette tekemmll 
et ... k lıeredir. 

ım: • 

ı Otıenler 
'!~~k!!8-

B.Refet O•ı..ıe , .... 
Olse•la •••~·
••• edildi. iki ıalahltt 
• ....... batk•~ 
laarl1et mlddeiamamili 
Altaaıa tla ıelait o1ı ...... ~ 
16mabaa mltaaat ol 

Baaa ıebep Refet 
aia malaak... ..-amıır. 

• .. u ••• ı .. ,.. •• 
mlllktekl cenplar 
ba ...... alt .. . ... ,.aetlet .......... ... ............. .,. 
18 ......... .. -

Hallerahhtua.-, 
ıla •allmlaba rlJ-if• 
da mataka ticınt 

H••• ittlrald1I• .. 
toplaab ,.pılaca•taı .. 

la tollaahda ,._. ,.,.., .. 
leleril• matı •I ola 

o 

Albn piy 
Baılalzmlrd• 

flyattarı: 
R•t - JSSO 
Hamit- sı7S 
Aziz - su.! 
Halbla.- s~ 

·yan20 bUetterinizi ( SııM ) =~· .. :.~· 8"118ft~~l!~'i:"o~ 


