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ı· ~erıka - Vişi Çem 
~'lllflsebetleri . Alma 
~ ~1lluyor mu? gir i i 
• •j''•ı 'b (t.a.) - D. N. B. Moıkova (•.•) - Verilen 
~ Şıızı,1•11dlriyor : bir habere göre Stayaı uaada 

lllt~t, 1 
Afrak ya gönderil- çenber içinde bulunan 16 acı 

•IJıııea· ola11 yiyeceklerin ke- Alman ordusu 24 ıa tt&D 

ı-.•fı~d htkkıada Amerika beri aç bulunuyor ve hiçbir 
deıa ı11 111 Viıi htıklmetln· taraftan yardım g5rm mek· 
fUJttd t1aaıeıi buradaki mab· tedir. 

, ~I QI~ llDtaj olarak t ilk- Bu orduya mensup bir ko• 
Ofı ~•ktadır. mutanda bulunan hir emri 

'il&'- 'J•1111 Amerika;- Vlşi yevmiye e-öre, işe yaramaz 
bir d '•belleri çok gerıia baYvaDlarıa baılarındau k -
~.,~'llaıa a-irmiıtlr. Buna ıilerek bol kan akıtıldı tan 
llaittı ~•lalar sebebiyet ver- sonra yenmesi taniye olun-

~ '· maktadır. Bol kan akıblma-
i~tı lbttilrahfar Viıiyi t ıyik dığı takdirde bu tleri yiycn-
lol ~t lizımaa yaptılH. De- ler kan zehirlenmesinden öl-
tıa,d·''elcetini taDıdılar, ik· mektedirJer. Bu yüzden bir 
~.~ 1 

h•rp aaıırı Daltoa bir ölüler vardır. 
bıaı11ll 21• evvel beyanatta ---o--
lliıa 1 •tılt Pariı mahfilleri· 
fılld 'tiliı tayyareleri tara-

'' b i t OOJbal ma hareke-•• . ••iti ~p etmeal gibi me-
.,,,, '' • .. aea çok gergin 
d,~ bı6Qaıebetleri bir kat 

'•hhnl ştirmlştir. 
~l ----._., __ 

'-ıan zırhlısı 
to Yaralı 

'" .~"'•(a.ı)- Üç glln ev
~ )ttrelerimizia bacu· 
ltaı ~-~rrıyan IAlman zırh· 
t\~ ~•ııda alınan fotog· 
~'ht lttldk edea teknik 
t, ~ '''diğl bir rapora ~gö· 
'uL l•aıi •iır hucumlar 

"''•' ~ • 1
1lde hasara a§'radı· 

~tı~' 2eaıinin öa tarafı 
~'l ıı ~dUmıı bir ·vaziyette 
~~'Q 121••n11da tamirde bu· 

tt11ı11 bildirilmektedir. 

~-;~-~ası 
~l'"d §alıyor 
~ t~'Qt!atı 02.30) - Seylan 
t' ı., ••dıaı bir beyaaaa-
'" ~ ''•derek çoluk çocu· 
~tiı~' 

1 
lcıdınlırın adadaa 

h t •tini ilin etmiıtir. 
Q --::::--

~~~Zilyada 
~ ~1)0 ltla yişler 
~t~~h de l•neiro (12.30)
~ ~ ,,l

6
'•puruaun batırıl· 

)'ti, b laden uyanın an-
\ t'l1aa· "''•da ahali i•leya· 
\ c: 11~~· llOaıayiıler yapıl· 

lt lurdmııhr. 

Rango 
lalev e 

ş hri 
iç· de 

Rangoon(•.a}- Buradan 
ayrılan ıub1.yların if d leri· 
ne göre şehir levlcr içinde 
yanmaktadır. Ycngın 6 ki· 
lomehe meBDfeden görül· 
mektedir. Şebria miidafa ıı· 
na artık lmk a kaim dığı 

görlllüoce f b6tün tesisatlar 
ve bu meyanda P. T. T. is· 
tasyonu telsiz ve telegr1f 
teaialerl ve askeri kı 1 ları 
tahrip edilmiş ve · her tarafa 
ateş verilerek büyfik yıngın
l1r çUrarılmıo tır. 

---o---
Çın haricive 

nazırı 
Vaşington (a.ı)- Çla ha· 

, riciye nazırı beyan tta bu
lunarak pemiıttr ki: 

Amerikalılar yeni yoldan 
bize yiyecek ve harp malıe· 
meıi göndermeğe bailadılar. 
Birkaç ayı kadar Birmınya 
yolaDdaa aldığımız y"rdrm
ları f azl11iylc alacağız. 

----o---
Çan -Kav - Şek 
zafe den emi 

Çunkiog (a.•) - Çan Ka) 
Şek radyod milletiae hitap 
ederelr. demi tir ki : 

Baıı mevkilerin düşm aı
mız tarafından işgali m ıe· 
leıi esasta bir tesiri olam•z. 
Son zaferi biz aıaaıcığız. 

(Sa,yı•ı 100 para) -o. .. ,~ ................................ .. 

! lnönü Marşı i 
ı Çok değerli ve h11sas şairlerimizde• ı 
ı Hüı yia Avni Ozanın, milletin gözbebcırlı 

P t : Milli Ş fimiı ismet loönü iç.in yazdıiı ı 
e en ı nefi ve caola bir marşı ile gazetemizi ı 

e e ç kil i Ü lemeği bir şeref" aydık. i 
. t. f ı ısmet ınono marıı ı 

ı, IS Si ı ismet lııöoü bu yurda t•ndar, ı 
ak D mi? ıı Cümbariyete o, bir nfıandar; ı: 

Yok ıüphe bize bu kahraman er 
--.- ı Tanrı tarafından armaiandar. ı 

Loadra(a.a) - Mıne •J ı : 
Pcten iıtir h t veallesi ile ı KalkıDmada Tilrk umutla derler, ı 

yfıyeıioe •ç kilmiştir. J->8u ı Tnrk oğlu uğurlu, kutlu derler, ı 
vesil marcıahn . aıbbatindeııe ı Türkün bir eri bedel cihana ı 
ziyade siyaı;i sebeplerden ı Türküm diyenene, matla derler. ı 
dogmuıtur. • ı 

·ı ı Mareş lın aiy ıetl :her iki Kan rengini aadıraa ıu bayrak, 
muharip tarafı (oyalamak ve ı T6rke ae onur, ne 6a verir bak; ı 
neticede bangiıi galip ge• ı Millet yllcelir ıerefle, ıaala, ı 
lirse onun tarafını iltizam ı Göklerde o yllkıeliue ancak ı 
etmek olmuıtur. ı ı 

ı Ey Türk vatanın bahara döndü, ı 
Bu siyaset timdiye k1ı1dar ı C nncıt glbi bir diyara döndü; ı 

dıyauabilmişıe de (bundan ı Ölmez ve yaşar bu ülke korkma ı 
ıonra bu oekilde hareket ı Tuaçtan yapılan bl1ara döndü. ı 
etmenin imkinsızhgı belir· : Kuııyaka Avni OZAN ı 
mekt dir. mzreşaha istifa ı •• •••••~••~•• .. •• ................ .... 

t dirin de kimin halef . ola· Sıhhat Vekilimiz 
cağı şimdilik tahmin edile· 

mcımektedir. Aramızda 
Mıar ıal yaşhhgından babs .. -----

edilm t ise de muma-

ileyh yışlı olm kla ber•ber 
sıbhatı yerinde zlade bir 
zattır. 

---ıo----

Rıom 
M hkemesi 

Rıom (a.a) - Harp iıtlh-
1.I tıaa nezıaret eden bay 

Jacommet bugün diol9nmiı · 

tir. Müdafaası dı bütüa iı· 
tih11l ta kontrol etmesi ne 

maddetea imkan bulunma 
dığlaı ve biç bir znmaa 

h rp istihsal hnın yavaıla· 
mıdığanı bildirmiıtir. 

--o--
Sovyetler 
Diyor ki 

---o--
Londra, (Radyo S.12,30)
Moıkovan akıamki tebliğine 

göre Ruılar c phelerin bir 
çok ıımında taarruza d -

vam etmektedir! r. Sovyet• 
ler müstab em bir yeri zapt 

ettikleri zam D orad 80 ka • 
d r yeni gömülmüş Alman 

mez rı g&rmü lerdir. Bu mc· 
zarların her birinde 30 • 40 
Alman gömüldüğü tabmlo 
edUmektedir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet voldll Dr. 
Halfııi Alataı düa saat 16 30da Aydı•d•• 
şehrimize gelmiı, Al11ncak iıtHyoau•da 
vali 8. Fuad Tuksal, kor komutan, parti 
mllfettiıi, ıeb.rimiıde bulaaıa mebaılar, 
belediye ve parti reisleri, bölge etlblNa 
odaıı reiıl Ye az 11, doktorlar ve doıtları 
tarafından karşılanmıştar. 

Saat 17ye doğru Dr. Huluıi Alataı •i· 
1 yeti, kor komutanlığı, parti •• belediye 
reiıliklerini ziyaret etmiıtir. 

Sıhhiye vekili ıebıimlıde Hğhk ltlerlal 
ve sağlık müe11eselerlnl tetkik edecektir. 

--o--
Yani Amerika sarırı Baıva. 

kllimlzln nızdlnde 
Ankaıa(a.a) - Baıvekll Dr. Refik Say· 

dam bugün aaat 11.30 da başvekilllk dal· 
re1inde keadiıiDi ilk olarak ziyarete ge!e• 
Bf rl şik Amerika devletlerinin yeal Anka· 
ra büyilk elçiıi B. Stayabardi kıbal et• 
mlıtlr. 

CiDDi ŞAKALARDAN? 

- Avrupa e olacak diye düıüaürkea 
oimdi de .A.yadı, Afrikad,ı Avuıtrılyacla 
ve Ameri ada nel r olacak? Diyı deri• 
derin düıünmeğe bıılıdık ... 
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V·ı· t• 942 Dilenciler desinde Ahmet otla .. ti_ ... ) . d" il 1 bu aç 1 aye ın mel idoreıiadeki olomolıl il'~~ landı karın_ı kBU 1 B n B Bütçesi Toplandı Veli otlu 15 yaııada Not~ tı 
lr d t 1 t ktBR biraz çarptırarak yaralan111• .ur a es ım e me ViliyelİD 942 bülÇHİ iki Belediye, ıoa ııüalerde .. bebiyel verdiğinden ,. 

n ·ı 961 737 lira olarak ıehrı'miı.de artaa dileacile· hk'k bı• utanmıyor musun! e ~~::ıD edildi: rİD bepıfni toplatmışbr. l,36 faamlf \'C ta l ıt ., 

d mııtır .. --o-- Aıker ailerine yardım ve dilenciden bir kıımı bele i· 
Geaç ve güz.el kadıD yarı sarhoı, yar• viliyeet borçlarına •İt tabsi- yenin fakirler eviae göade· 

bayaın bir halde bu ıık ve boı kokulu sat ayrılmıştır. Muhtelif ta· rilmiı bir kıımınında dilen· 
yatak odaııaıa kuı tiiyüadea yapılmıı yu- mirat içfo 942 bütçesine 4000 ciliği sanat ittihaz ettikleri 
mutak yıtıiıaa ıerildiği zaman gözlerini lira, bayar cemiyetleria-a yar· anlaıılmıı ve bunlar adliye· 
k•payıp biraz istirab• t etmek iltedi. dım olarak 29,000 lira, tele- ye • verilmiılerdir. lzmirde 

Koc111 riyakir bir şefkat ve mub~bbet- fon teaıiıi içia köy ıaadıkla· dilenmek üz.ere hariçten re· 
le bedbaht kadının yanına yakltşırak rına yardım olarak 1000 lira len 8 dilenci de memleket• 
ıordu : kabul olunmaı, p11if korun- lerine gö.11derilmiştir. 

- Naaılııa? ma itleri için de libumlu tab· 
- iyiyim. ıiıat ayrdmııtlr. 
- Doktor ıetirelim mi? Bakıya verıiler ve tnhıi· 
- Llıam yolr. Şimdi yalaıı iıtirahate lit hı aplarıaıa taıfiyeai içia 

ibtiyıcım var.. iıtibdam olaaacak mavakkat 
Be•l biraz yalnız bırakınız. memurlara verilmek Dzere 
Jhtikir krala Ziya Soluılraa mHkaraca 5000 lira tabıisat ayralmııtır. 

bir yli11iiıllkle itiraz etti: Müıterek tekaüt Hndığı 
- Fakat baaımefeadi, ıizi auıl bu bal· bi11eıi olarak 60495 lira be-

de yapyalaıı bırakabiliriz.? Bir ıeye ibtiya- den terbiyesi ~bi11eai olarak 
cıaıı ohıua ae yaparız? Her h•lde baııaı· 3'421 lira, maliye vekileti· 
ııa ucunda birimiz bekçilik etmeliyiz. Siz.in ne verilmek üzere 211157 
biıce çok kıymetli ııbbatinlz biıim içla her u,., milli bayram ve törea· 
ıeyia üatDndedir. ler mHrafı olarak 1500 lira, 

Ziya bu ıözleri ıöylediktea ıonra zerre ıı~al ıuyu için 500 lira, 
kadar ııkılmadan, utanmadad Şadiyenin fevkılide bütçede huıuıi 
kocaıı Nibada ta emri Yerdi: idare namına ia~a ~ve mü· 

- Sen aaloaa rit, orada bir iki bardak baaya edilecek emlik ve 
ı•mpaaya daba yuvarla, ben 1haaımefendf- akar bedeliyle tımirat mas· 
DİD hHta balncıhj•nı yapmakla pek büyük rafı olarak 10.000 lira akar 
bir teref ve iftihar duyacağım.. ı· takıit bedeli olarak ~ 10,400 

Ba ıözler, Şıdiyenin maddi ve manevi lira fuardaki viliyet pavyo· 
varbiıada bir ik11 yıldırımı tesiri yaptı· au dekorHyon masrafı ola· 
iıada• birden bire kendini topladı ve bu rak 2000 lira k•bul olun-
aamuı hır1111 t&ccarıa bu emrini na11I le· muştur. 
lildri edecektir, diye kocaaıaı tetkik etme· 
ie koyalda. 

Nilaat, bir _.akika kadar tereddüt ıöı· 
terdiktea soara, ıearln efendiıia önünde 
ıüt dökmüı bir kedi miılrinhji ile yatak 
oda11adan çıkmak üzere kapıyı deiru 
ilerledi .. 

lıte o zaman, bu i•ncin bile ve dolap· • ları ile ilk koc11ını Ye ıevgili yavrularını 
terketmete mecbur kılmıı talisiz kıdnıl 
acı bir feryat kopardı: .. 

---o-...... -
Yol vergisi 
942 yılanda yol vergisi bu 

sene olduiu ıibi 8 lira ola· 
cak bunu11 iki liraıı tıuistik 
yollar bi11esiae ayrılıcakhr. 
Beden miikellefleri yollarda 
10 güa çıhşarak bu borcu 
ödeyebileceklerClir. 

----o--
Futbol 
Müsabakaları 

Pazar sabahı aaat 12 de 
Karııyaka • Göztepe :ikinci 
takımları futbol mil11bakası 
yapıl•caktar. Bu milıabakayı 
hakem Maıtıfa Bıyra idare 
ededektir. • 
KALAN MÜSABAKALAR 

Bu haf ta yapılm11ı icap 
eden eden hetbol, voleybol. 
basketbol müsabakaları ıü· 
reı müsabakaları dolayııiyle 
gelecek haf taya tehir edil
miştir. 

------o---
Bocada Balıdtue 

SBÇildl 
rıisi 

Dlia öğleden ıonra Buca 
belediyb reiıliği seçimi içia 
toplanan Buca belediye mec· 
lisi az11ından 8. Hüaamtıttin 
Balkanlıyı reialiğe~seçmiıtir. 

..... -=--
Yarları tüklranıar 
Şehrimiz.in muhtelif yerle· 

rinde yerlere tüküren 12 
kişiden birer lira p1ra ce
zası alınmııtır. 

- Nilaat, beai bir kaç 1aattir 2öı.ler.~I ı Elhamra Sinemasında ı 
çij çit yemeie çahıan bu çapkın ibtiyaı I ı ı 
kartla aedea yal•ız bırakıp ıidiyoraun? : Yarın matinelerden itibaren T6rkçe ıözln ı 
Yok1a m&jcleaiai bana verdiii büyük bir : MUAZZAM BiR ŞAHESER : 

serveti bu ıuretle mi kazınacık11n? ı DEMiR MASKE ! 
Bu berile ıokaklardıa, barlardab, ker- ı .. ! 

h•••••rclen bır ~adıa bulup t~ ~euıme~in f Joan Bınıtt -LOUIS Hagıart VB 3 SlllhşırlBri 
mi ki ona kendı karını kendı ehale teahm 

1 
:X L " · ı 

etm•i• razı ola ouua? Sende biç utan· ı Tarafından oyaaaıa ac~i~ ~ir filim .. Kra •• outaın 
ı. ı k yd k 1 d ı? : Saltanatı ve Fransa tarabuua belecaalı, korkunç ve kanlı ı ma •• •r aama ayruıu ama ı m : b'f 

1 
· · • 

,. Ak 11 ı e erı. • 
- r ası ver- : Seaaılar: 1 - 3- 5. 7 .9 da Cumarteıi· Pazar sabah llde ı 

!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

---oı---

Zina 
Çorakkapı 1043 üac8 ti' 

kıkta oturan Muatafa tJ 
Ahmet ile lbrabim k•' ~ 
Naciye ile ı.iuada bulaDdo , 
ları, Nıciyenin ks».~ası ''d'd .. 
bim tarafındın ıiklyet • ~ ' 
miı ve suçlular yakalaa• 
tahkikata baılanmııtır • ,. 

§ llriçeımelik Dolıplıkll ,ı 
mevkiiade 'oturan Meblll,. 
oğla lıı~t ile Mustafa k• 

'd . . d b11lo• ıı MDrıı enıa zıaa a •' 
dukları Miirıidenin k0 '' il 
tarafıDdın şikiyet edılot~ .. 
ve ıuç1ular yakalan"'rak b• ıl• 
larıada zabıt varakası y•P 
mıştır .. 

---o-----
ihtikar 

1 
Bornova küç~k ıatık ~~ f

kıtıada ~ tabmıı Ali ~ t) 
V aaf i adındaki tıbıs 1s:,_ t 
venin içine çavdar karı~,, 't 
malr. ıuretile lhtiklr ya~ 
tından yakalanarak bak 1'' lt 
da ıuç zabıt varaka•• t 

pılmııtar. lf" 
§ lkiçeımelik l çukdJ'Ç • ~ 

me lmevkiiade kölD~ 
Ahmet f oğlu hmailiD ••• 
kömür&naa.kiloıunu 3,5 k•' 

· ., der ruıa ıatmaaı ıcap ~· tiJI 
4 kuruıa "Htmak ıar•~·· 
ibtikir f yıptıiındaa ~1' 
lanmıştır. 

-----o-------
Hakaret ,~ 

Karııy•k• tlmit ıok•!~ 
da oturan Mehmet ;~ 
H6aeyla, aebepıiz ol ~· 
Mehmet kııl 19 r·~~ 
Emineye hakaret etli~ -,_. 
yakal1111mıı ve hakkı• 1 ,ıt'' 

.. e·;da .. ~iddeıer;ı. 
ithal uarıarı _, 

Ankara-:. Zirai •·--~ .M 
, . b ı· t•tr; mabıullerın {it ı ın• 1ff 

olunmuı buluaaa yerl•~tl'!! 
11na aıli~hlye, Jakell di"'-. 
ve Nu11ybio de ili\·e 1 

ı • d Tel. : ~it 
lzmir Askerlik Şube- i Bu!!!t~~~ umu!·ı::~~.~~~r'! .. !. ~:~~; Dr. Fahrı '!~ 
sinden: t yıldızı Emine Şeklb'in ~ü!kçe ıözlü - Torkçe, ı "'•; •• ~k".':1"!~~.:::.ır,.ı.ı 

1- 313, 314, 315, 316, doiumla ihtiyat· i Arapça} muııkı ve ıarkıh i loatken u Elektrik tS•~ 
lana 942 yoklamalarını 11·3·942 dea i ZEHJRLJ ÇiÇEK FıLM ı , • .,ılır; , ~~lnel ,Day:;r ~ 
14·3·942 her f&D Hb•blH ekıeme kader : _ 2 İaci ufer h•ft111ao betlıyor - ı m ' *"" = ı.lılı: .... 
ıubeye mür~caatla yaptırm~luı. • bulu· : Bu sıüı:el biS1i-ab1iki filme George Raff ve Clair Trovor·: Cilt ye ZBhrevi Haı 

2· Bu doıumlatudaa lecıle tabı • a yarattıkları _ lagilizcc Söılü - ı Miıteha11111 
';:~'.""• •J11i ıııınde ıecllleriai 1eptırma· i öLDURMIYECEKSIN i o o K TOR d 

3- Y aptarmayaalar laakkında kaaanan 1 iFilmi de if ive edilerek program bir Irat dabı zeagialettirilmiıt Sa)İb S09!~ ceza hBlriimlerinin tatbik olanacaiı ilin Matineler:Z . Çlçekl .30-4.40-7.50·Öld6rmlyecekıia3.10 ·6.20· 9.30 llıiac:l Beyler No 1 
olu•ar. 
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. il ııııt ıf 
--ık 11rı ı 

t .•Kar sın ... vm--iş Mesarlıkl~ nasıl ve 
----- ' 

• meteorolojl c · \ 
leaede•bari ~la· 
~ak •e en ııcak 

oldafuna tetkik 
• Bara:lan bildi-

14re, ıarki Iranda 
4000 metre 

Ye etrafı daf
lt hlr rerde il· 

51 derece öl-

1111111' 
af enohlolojl eaıti
"'••e Ye fikrin 

ılan lalr cihaz 

11 •• ld'atfıtik 
e, haalta A.,-

525.956.000 
••• AY111pa 
•• •ldai•• 

'"•ele ha in· 
•• kfti art· 

• m ı 
A ka.ı - B t 

inıaat malı me 
h.vıi ofisi, l!dıoda y•:.İ bi 
ofiı kurulaynr. Yeai of' ı 
huıuıi v r•ımi iaııatın 
malzemeainı t ftJİ!'J d cek· 
tir. 

Altın fi atı 
lataabul - Dan hhnbul-• da altın 33 buçuk liraya ••· 

tıldı. ---------
ROzgirdan ılaktrik 

ıstih&all! 
udao elektrik lıtlhHI 

edildiği ribi hava cery.anıu 
dan dıı el Jk elcle edil
meal düılintllmcktedir. 81r 
kaç Alıı aa ilimi, rliıg ~,ela• 
eleıatrik elde e~ilmeıi için 
çalııı yor lar. 
Alman t@kahı neıriyatıada 

bildirilcliiia• rlre ., •• .., •• 
da muhtelif yllkaek mevki
lerde, rizaiıdaa elektrik 
ea rjiıi elde etmek için tec 
rüb.. itsaıyorıltrı vücudü re· 
tlrilmektedir. 

Tecrübele{ ve bu mesele 
muvaffakıyetle adiceleadik· 
ten ıoara Almaayada bav11 
ceryaamclaa elektrik iılibaali 
iıtHyonlırı karulacıktır. Ba 
ıiretle yeai bir elelıt ik 
membaı d ha buluamaı ola· 
cak •tt e ektıik ncuz elde 
edilmittir. -··--ilk bantanotıar 

Bagln abttıtım11: bıuk · 
notların taribı pek eskidir. 
ilk :bankaotl.,, laanıa do 
rumund•• 119 yıl evvel Çia 
imparatora U • Ti ııma· 
aında çıkmııtır. Evveli ka· 
raca deriıindea yapılan ve 
mahlelif rtıimlerle ı&ı•eaen 
ilk baaknotlıran teda vilJI 
azmıı, çlak& ıarayl1rda ve 
kibar halk aruıada kulla 
aıhyormuı. 605 ve 614 ıe· 
neleri arasında .. çio bükü· 
meti kiğlt pıra. ların umumi 
olarak k bal t:dalmeıhd •m· 
rederek banknotlar kifıt 
mukavva veya kamqtaa 
yapılm•i• b•şlanmıılardır. 

Hakiki kliıt pıra iıe 
buadaa iki aur aonra 807 
1ılıadan itibara aaltaaat 
ıiirmeirı baıltyaa imparator 
Hayri Tıua ıamanuada mey· 
cla11a çıkmııtır. Bu impmra· 
tor, p•yitabta ıelen ıea
rinleri, UlccarlHI, ıer•et. 

lerine k şıhk o arak devlet 
ltıziaeıine, bugiinkl poliçe 
ayarında ol • kıymetlı ki· 
i•tl•n yeai b.1ııkaotla yatır
mığa mecbur edıyormuı .• 
960 Jılıad• ultanat ıilren 
imparator Tay Tzonda bu 
aıale de•am ederek uıhayot 
bıakaot 1022 ıcnuiade ba· 

Jdki laaliai bpim~•· 

c ı 1 

öldürmüı 
Bergam•nın Zeytiadaj na

h yesi~ın Örlemff köJI• .. • 
Yaşar Sab ın ~obanı M.elt • 

et Karaç. k oyab •iıbada, 
y tmakta aken meçhul şa • 
h•sl r ta•afı d t'fto tl\· 
fengiyle yaralaaaralıı ~ltli

rülmtiıtür .. 
Hergama adliyesi •• ı•· 

bıtası hemen hadiıe Q1a1aal · 
linde tetkikata baılamıı ve 
bu cinııy ti· Bekir oiiu Mcb· 
met B yraktarla SiUe1m•• 
ÜHdin&a işledikleri netice-
sine varalmııbr. 

iddiaya göre Mehmet Bay· 
raktar çoban Kara~ıa ıenç 
bir kadın olan kanuna alı 
koymuı ve icadına malik 
ölabilmenia ilk ı•rtı Meh· 
met Karaçıa vlcaduaa or· 
tadan Jtalılırmak olclapau 
anlayan Mehmet Bayraktır 
cin•yeti taamisıı etmiı, Si· 
leymaa ÜJküye kendlıiae 
yardım etmeai için 30 lira 
para vermiıUr. 

B&ylece anlaş•• Mehmet 
Bayraktarla SOleymaa Oı
künüD ağılda uyayaa Mıh~ 

t Ku•çı öldiirdükleri 
neticesine varılmıı, ber iki· 
side tevkif edilmiftir. 

---o-----
Hırsızlık 

nerede yaDdacalt? 
A•kara - Hazırlaaaa tallmataam•r~ 

ı&re •••arhk olarak ıeçllecek aalla lla · 
kim riizrirlan• ıehir •• liuallleluclaa ıtt· 
tiği i.uıu...tte."'akar ••J• laatakhklarciaa 
uzakta olacak balen ewler• 1akıalıfa •ep 
f eaalıkları görllen aİeıarhklar twk oleaa· 
cak en az 10 1111e ıeçlace baıka mak• 
aatlarla kullaaalabilecektfr. Her belecliy• 
nufuı kesafetine ı&re kiti mUduda ceea-
ıe hazırlama yeri J•pmat• mecbaıdar. 

---o--
Anıt • Kabir projeletl 
Juri heyetine girtli 

Ankara - Bapekllet mllte~ C.~.& 
Meıil Ebedi Şıf Atatlrk lçia Rautle...,t• 
yapılacak Anıta •air projeleri dı, '9all 
ıerri Yiade jlti lae7eU.. w~. O-. e...W 
içi T•lıs mllela-11a... mlrelskep, ,jlri 
tetldklorden IODrn kararım bat•ek&iete 
bilclirecektir. -·----
Biiyük Milet Me Hwt 

Ankara - 811lk llW.t IC.-:lili bir ~!111 
çak aıhk tatil •••reli•••• ...,. Paaaı· 
teai rilal açılıcakhr. 
Iıtanbal- Şıhrlmlıdeld malMnlar Alala•• 

nya ıltmek lıere baradaa barea.te .... 
lamıılardır. 

Gazi bulvarında Oımaa 
ı b~kalı Mehmet ve Sabatay 
oğlu Neıim Oıman ojlu Sa- lıta•l»al - K.11mpııa IMWi,. t'aWI: 
id

11
a idaresinde buluaac ara- ıubelİ talalildan Mmtafa i"tilllea .... ~ 

ba içinde ve Htlıeyiae ait iddiıile 1 iaci ajarcua -~---' ' • · 
25 mlıU. I•clla1a •ıuaa, 4iJ1 ko~~ 

25 adet boı ça•al çahp tahrifat Japmak ıa,etil• mlk~l~t,l~d• 
liraya ıattalduı t•ıbit edil· tahail ettijl ••riiler••• 81 kllar ~rar. 
miı ve ıuçlular yakataamıı· L. ı 

ıimmetiae ıeçlrmektea blanaa Da q..-
br. yorcla: 

§ BornoYacla Pamir ıoka· llahkemeıi• 1 inci alttcesıda batla•· 
Selim otla Kemal fınncı mlf, ya,.ıaa laticYaW .. ~ ~- l~ 
lbrahimi• rafletiaden latif&· melde berahr demlıtlr ki: 
de .derek S kilo ekmek - Karım n ......... • oala 
çalip k•çarkea yakaJaamııtar. ra bakmak ihamda. Param da ~ Zara· 

Boraova Biiıllkçay •aoka· ret kartıuada ba 111ça Wle Mllt' ........ 

ğ&nda Rüıtiilıila dej-irme• Belediye mem•lan 
ni d~!I Hakkı oila Alinin • • • buğ layı arını çılaxa c.ıaıet· IÇID DIZBmD&JAe. 
tin oilu Hasan yakala•maı Aakara- .. ...,.._ we ilıtı hra ...... 
ad,iyeye teslim edilmiıtir. mluıu.ıerle beleclireler baabm m••• 

§ Karııy•ka Bahariye ıo· Ye mlıtahdemleriaclea wasife icaba maili 
kai'ıada oturaa AbdlllAtif olanları• ..ıt1i1~t tlerecelerilll •• :m1ara 
oğlu Hayrhaio eviade bu- bail••aeıli iai•.,et ..... 
lunmadıjı 11rada oda kapı· ibiryainE•Nlaam• ... 

5 
.. 1,,_NıaamEıfbiır. DA f 

11nıa balk1t11 ıiikllmek ıa- •• -
retale içeri riren bır11s ta-
rafından bir kat mlatamel 1 
elblıe iki ••tariıhda ç._ıı•- ıMılıırı• ... Ü mmii Giil&Gm 
dıgını ıHc5vet etmeıi 8ıeri- ı kraHçeıi • 
ae failin yakalaamaaı için ı Biısat llJledlii Anpça .uwı 1 
takibata baılaamııhr. ı iLK DEFA T•kp 111111 1 

PATATES i Harunurreıid'in 1 
Mez rlik bı1n1da bal iıta•e İ Gözdesi 1 

431 numaradaki patMeı pa• 1 Ayrıca: GiZLi TEŞKll.A T & 
zarında ba fayclab 11 .. aıa ı Bob Steele (ilk defa) ı 
en aefiı ve •cnuaa bul•- ı Seaular: berıl• 11.30-2.1S-5.15·8.15-
calr11aız. 12 ı Cİlllluteal puu 9.sp 
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~ALlll SESi 
----~o----

Alkklii 
SESiDiR • 

--

ve buna riayet derecesi lnadalu ıfansının 
Fıat aıürakab• komlıyoau ıimdı,. ~·~·' lldUI hlllSlllrl 

Fransız donan- lnönü koşusll 
ması teslim mi 

edilecek ' 

Ankara - laönü kot 
29 martta Eıkiıebirde 
pılacaktn. Bu mibabı 
Türkiye lrır koıuıu biriD 
ılni tayin ,edec•ktir. Ba • 
ıulara girecek takımları •" 
mık lıere Dıyarıhalr1r, ff 
ai:a:li, TrabıoD, Edirne 1' 

•ade1ai1 pe1air, kahve, makara•, parıaç, _ -11•m--
faıolya, aolaat, mercimek, balıur, ,.ker, 
otlu, k&mlr, kepek ılbi maddelereı fial 
~01mattar, bu fiatlere de ilia edilm \ftir. 
Fakat em ha olalım ki riayet eden pek •· 
dır. Hattı blr~ok alanlar ve aataalar tan., .. 
fıadan uudulmaı, yahut uaatturulmuıtur. 

MeHll peyair 75 karuı idi. 85 oldu, bu 
ıt• 11 karllf ıammiyle 95 ıe çaktı demek
tir. Ba•a hil•• azdar. Çlakü koatrolda 
dikkat •• tltblik yoktar. S.deyai 179 ~ u · 
rllftar. Fakat balablleae ! .. 

Halbalıl ltirçok vitirialerde bu 1aiıa lı
tWe 240 - 250 ye laadar etiketler ıörii • .. ,.,. 

E•• olahm ki, bari• Hatimal, ba derdi 
...... , •• ruetemiıi• ba flkra11 piyaıada 
flat '••k••· .. 11.. çalraa ba yatların da 
oıtl'daa kayl»olmalarana Hbek olacaktır. 
a. ,-ilar, ualdar•, mideti içia parayı 
eamı1aalana matbaldaraa•, lcr• depola-
n• ıitlecektir. 

itte ciddi tedbirler hu meHleler üzeri•· 
•• alıamaladir. 

IALlll SESi 

Yunanistana 

HAKKIN 
SESIDlll 

yardım 
A•lr•ra - 9amlapıaar vapara •J•• Jir· 

•f•l•dıa ao•ra tacir, faıufye, balak, domuz 
•ti -. n,tiadea mlrekkep iki hin ton 
: .... ile tıkrar Yaaaafstaaa rldecıktir. 
lttulnaltla Hııa ••parda llıım ıele• ter· 
tlMt abaacaiı•cl•• Damlupıaar1• ba ae· 
ferlade Ya•• alıtıada yaılara 7 ile 13ara-
•H• itle çocak ı•tfrmeai muhtemeldir. 
Çec•lllu Yaaa•iıtaacla 1111111.aç tarafıadaa 
•sllm•~tetlir. Tlrkly .. e bakılacak olaa 
iMi çocakluıa 1arlı1tlrilmuiaden ıoara 
lld9d ltlr putl•i• r•tirllmeıi ele mevzuu ........ ,. ---
DeniEyolları içi• 

tarife • 
yenı 

lat.alMal -Dıai:a: yollan iclanıi ilkbahar 
.... Jlılla Karacleai:a: ·•e l:a:mir batfariyle 
.tlt• llatlar l~a yeai Wr tarife haıırla11· 
maktalu, Nltaada tatbik ıdileeık olaa bu 
tulle lalmlıclıkl meulmi• lauuıiyatleri 
......... tahalarak •icada r•tirilmekt ... .. ,. -Erzurum da kurtuluı 

bayramı 
Erıwam- Ernram kartala11111aa 25 Del 

11Wl•lml cotlraa tezablratla lrutlaamııt1r. 
lltlıdadı temııla• parlak bir tiren yapıl· 
•lfır. Hlk6mıt lıoaatı lalade iıtlklil 
mar11 çalaaırkea ltaJtaiımuı hlkimet kona· 
tme çekllaaiı ıh&• maaa11aı a alala• IÖJ· 

a..ler •erilml• •• reçit reımlai mBtaıkip 
Wk m1D1 o,..l•r OJ••mıthr. Gece fener 
ıle11 J•pda11ıtar. Halke•hlde bir m0Hmere 
fffllmlftir. 

Hindi.tan iıleri, Jopoların 
.Jmi~ ltayıpları, Joponl•r 
lJir ıclair Jaleo. a/Jı,Fran•a 
Ameriltaya teminat flerJi, 

Fon Papenin •ey11hati ------
Londra - Harp kabiaeıl 

H üadiıtaa hakkında bir ••· 
laf L 'UJ• ••rılclıiı•ı .. ildirmİf· 
tir. 1 '.alaatini Ç6rçil verecek· 
tir. 

N••J wk:.- Britanya ka•· 
•etleri•&. \aa bir milrt•n Paı • 
tav ada11 H pl:mıtlarchr. 
Melbuıa- Jııpoalar1a Jeai 

Gine1e a••lrar çıkarmak te· 
ıebb&ılerl .a.tia aıebetiyle tim· 
diye kad• .Avutralyaldar 
tarafıadaa 15 ••par batırd· 
mııbr.1 

Loadra - t 8 aiar Ameri· 
kan tayyareıi .Salamaa öaiia· 
da Japoalarıa 2 ıemiılai ba· 
brmıı, 4 remisini ıakatlamıı 
ve ildıiai de karaya oturt· 

Loadra(a.a)- Alma• do
aaama11 baıkamaad••• Ami • 
ral Reader FHa11ılar tara· 
fındaa Almanya emrlae ••· 
rilmiı olan bir çok barp 
ıemileriadeld Fraaııı tay
falarıaıa 10 ı&a içinde rıe
mileri terk etmeleri içla 
cemfrler verilmiıtir. 

--o-o--

Ruslar 90 
Tümenlik 
Kuvvetle 
Tıırrıza ııçtllır 
Loadra(a.a) - Moıkova· 

daa ah•a hlr laabere 'ıöre 
Raı ordaaa 90 Tlmeallk bir 
kavetl• Harkof cıpheıiade 
umumi bir taarruH kalkmıı · 
)ardır. 

--o·--

Kayıeride bu hafta •• IJ 
martta 34 bölıe arall• 
teçmeler yapılacaktır. »' 
kara lıtaabal, Ord• •• -" 
arif temıili takımları •yarfl 
doiraclaa ı doifaya kıt 
maktadır. 29 martta bll 
h6fıe •• kaıalarcla m•.__._._ 
l•l•i kotalanda yapalı~ 
tir . ----o--

Sin2apur esit' 
lerine vardıJO 

Kalaire(a.a);- Avaıt 
•ekili Sinrapardaki i ,t 
için iaı• maddeleri ıö•~ 
miıtlr. Bu maddeleri Jır. 
kamaadanlaiı te•ıi ıdeC 
tir. --o--

m;:~~~ - BirmıHyada Tra· Dıvardançıkan Bir Amerik 
••dı ıehrl Japolar tarafından kasalar 
iıı•• edildi. t.lir japea müf· ı.tubul - M11ır ÇlrflllD· denizaltısı 
reıeıi Taylaad' hudGdu •ıta. ,da yapılacak bal için dı•ar· Vıılaıton (a.a) -

Rio d& Janebo - Brezil- far yıkılarken davarlara• için· ye aezaretiadea veril•• 
Jaclaki Mihver tehaaai banka· elen hir çok para kaıalat1 habere sröre bir A_.,, ...... ...,. 
lardaki par.ıarıaı lnıme• çıktı, bu kasalara bir çok dealzalbıı Japoa ıal 
alamıyaçaklarclar. sahipler ele çıkmııtlr. Bele· iç dlfmaa tllebi il• 

tllımaa ••paruaa bati V aıiaıto- Hariciye mi•· diye bu ıalıipferdea clelill 
tı .. rı Amerika lalk6metinia uamalstadır. tar. 
Madaraıkar luakkıacla Fraa
ıadaa kat'i teminat aldıtıaı 
aiylımiıtir. 

Berlia - Tiirldyedekt Al
ma• elçlıi Foa Papeala 6.._ 
m&ıcleki hafta Alma11ya1a 
ıeyalaat yapacı;. mubteme&
dlr. 

M01lıco•• - 257 aci Almaa 
piyade tlmeniaia 557 aci 
alayı boıruaa •iramııtır. bir 
çok Hİr abamıı. 400 Almaa 
öldlrilm&ıttb . 

Moıko•• - Karacleniıde 
R111 ta11areltri Almaa taya .. 
tayyarelerilye yaptakla11 çar· 
pıımada 118 Alma• tayya
reıl tahrip edilmiftir. 

Moıko•• - Harkof •• 
Doaeçte Almanlar ·950 &il 
•ermlılerdir, bırçok malzeme 
de allnmıtbr. 

Berlia- Ş•rk caphetiade 
birbiri arcltnca yapıla• Raı 
lalcumlara mavaffakı1et.lı· 
llldı ••ticıamlıtir. Makabil 
blcumlarcla birçok yer aha· 
mıfbr. 

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

Tahrandaki 
kabine • 

yenı 
Tabraa(a.a)- Yeni baı· 

•ekil yeni kahiaeaia llıteıi • 
ai ıaba ıuamuıtar yeai ka • 
blaede parlimeatoda ltimad 
edilmiıtir. ___ ..,..._ ___ 

"Sinekli 
kal"konfer ~ 

Erkek Llıeıi 6jıetlllil, 
riadea 8. Ziya So••' .~ ~ 
fıadaa cumartesi &'!_

1 
,.~ 

16 da Halkıvi ı• o;.,.;, 
"Halide Edip •e f 
Bakkal rom•••.. adh 
kcıaferaaı •erilece11tif· 

Mihvercilerin Sıinak t 
mallan mü- etmek 

Keçeciler F e•zİ 
sadere varaada yapalaD 

Rio De Jaaeiro (a.a)-
Zelladadald tabalarıa mal· 
ları hakkında yeni bir ka
raraamı •earedilmiıtlr mih· 
vercilerla malları mlıaclere 
edilecektir. 

-----o-..-----

ı6kmek ıu•etiyle t• 
Ahmet oila Sıllb 
mıı •• zabıt ••r•ls 
mııtır .. 

Albn piy 
Buılnlzmird• -'11 

Kahve geldi fiyatları: 
Retat - 3400 

lıtanbul - Dıa baraya Hamit - 3275 
Breıil1adaa bia ça•ıl kahve Aziz - 3t7S 
ıelmiıtir. Vlllyetlere teni ı--Ha-ık_•_h_-_3.tSO~;. 
edilecektir. 


