
• 

Harkof düş· 
mek üzere 

-- =---
Talim gören 

pilotlar 
Vaşington (a.a) - 12 Mil· 

lete aid müttefiklerden m&· 
rekkep pilotlar bava garni· 
ıual111ada talim görmekte
dirler. 

Halifak- Almanlann 

---Loadra (a.a) - laılltere· 
Dla Amerika ba,ık elçiıl 
Lord Halifakııa ba çarıamba 
ı6yliyeceii aatlra bı,ak bir 
ehemmiyet atfediliyor. Lord 
bu aatkaada 1imcll1e kadar 
kadar aeıredilmamlı ba11 
rakamları ortaya atarak ya
pılacak iıla ebemmi1eHal 
tebarüı ettirecektir. 

--.. --
Almanlar ne 

diyor? 
Berlia (a.a)- Almı• mıh· 

fillerlai• iddi111aa ıöre Sta · 
Ha Kırç yanm adHıada ol· 
doğu gibi Leniaırad cephe· 
aiade de So•1ıt ordulara•• 
boıaaa barcıyacak bir ıaret
te Almaalara• &ıtl•• ıe•k•
dl1or. Nitekim 24 ıaattea 
beri Raılarıa ka1bıttikleri 

tıaklarıa 111111 450 dea faı· 
ladar .• 

Lealagrad ceph11lade lal· 
cuma ıeçea Sovyetlere ma• 
kabil bacam içia Almaalar 
toplarını baılar &ıerladea 
geçirerek Ruı bloklaa•zl•ra· 
na büyiik hHarlar vermek· 
tedirler. 

ıurıunı dlz-lklırı ıı 
ldaıa ııbkOı 
ıttlklırı Rıııır 
Meıko•a (a.a)- l....tl1a 

ıııeteıl•I• yazclıtıu slr• 
Harkof cl•anada pi• ... 
barebelerl ılddetll ltlr ıant· 
te de•am ediyor. Banda 
Almaalana ell•cl• Walerce 
kl1l1• tiri& lık••c• ,.pa1. 
maktadır. Almaalar Haris ofa 
ilk alcllkları zımaa 14 Wa 
Raı karpaa dlmalılıNI. · 
12 hla klıiylde idama .... 
ktlm etmlılercH. 

o 

Maltava yapı· 
lan hücumlar 

Berlla ( a.a ) - llalta,. 
arclı arkaıı kullmecl•• Al· 
maa •• ltalyaa apldanma 
1apbldan ıo• mltltlt lalam• 
lar aetlcul .. ı mlla•udler 
içi• ltllylk ••ı•• ....... 
adada o derece •• türlllet 
tıbrlbat~ Japalmııtar ki .... 
aclabktaa çılmuıhr. 

Esir Amerikan 
askerleri 

Tok1o(a,a)-Ca•ada lltu· 
ram ıala11ada [ealr .W.. 
Amerika• .. 111111 S iti••• 
fazladar. 

ln2iliz murah· Kôba, Atlantik 
hası Hintliler harbinin ön 

ar asin da safında 
Ha••••· ((ı.ı) - Kit.a 

y eai Delili (ı . a) - Bara· timdi Atlaatik llarltlala la 
ya ıılea laıiliı murallllHı ııhadaclar. rAlmaa •ubalb• 
Hiatlller hitabıada ıoa ııfı· lın kııa umıada ltma .. • 
rin bir ıımıa me11IHİ o1'a• 15 ı•ml tahrip etmlılertlir. 
ğaadıa hiç ıüphem yoldur. Ba ıımiler (laea&ı -,ıUAlmı 
Dedikten ıoara ıib&ae; Hia· bulaaa1orlar. 
dlıtıaıa ıertf ini tebellr et· 
tirınek içia bir öaem 1611· 
tiliyor, demiıtir. 

Bir muhrip 
Üç uçak 

Loadra (a.a) - Bir kafi· 
leye refakat eden bir malı· 
rip bu kafileye tıarraıda 
huluaıa 3 Alman açajıadıa 
iklılal diif&rmiiı, birini da 
ba1Ua uj'ratmııt1r. 

Iran haberleri 
uydurmadır 
Tahran (a.a)-Puı aja•• 

lrında (tlrkmealerla lı,a• 
ettiil Sovyıtlerl• lraatlaa 
toprak llıtedlil (lııld11aclakt 
haberleri 1alanlamı1hr. R•ı· 
mi bir tebllide, Mııar .. IHa· 
laaaa kraliçe •• ••llalaba 
18 marttı tay1ar• Ue lrm 
d6aeceld•l•I &H•lrmfft•· 
dir. 
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- Bil• ••111 lls? 
S..r-pir ._._ n•n bu aeflı çiçek 
... ı ~· bh Tapara bhulildertai •• 

..._ .... ı. ıllretı. ona n mretlı bu 1ola ı•· 
tlhtljfiil • ı.11 lıı.tm içla oadaa raadıvu 
aldıtıaı •Dfirttı " ....,... dı•i ki: 

- Ş..41 laua mllıı4ıe, berbere ıidip 
laie, \aııma, ylblmı, ılslme •• kaıı· 

.. W..S~.tlloa ••reyim. 8111• para· 
us paliu llalaadafUm llir ıamıa• elime 
A,ıe m~ı bir e• flYercialala ı•ç· 
ıilMl. h• nma• •I• dBter fır1atlardaa de· 
IMM Bil ••llt t.adif •1eılade ba ak· 
... ...... cebimde Wluııimıyaa iki papell 
.._ ..... , olaroram. 

-· MIVl llf? 
- Bu, &,le bir lif ki blyle temiı •• 

........... d .. eıe,.U ..... bek· 
Uıea lalı wk • ejlıace kadnu'lla ba ak· 
tam ...W•t iti• bir çok arkadaılara 

f •arap bu iki llra71 idlaç almak lçia 
......... •• kaclu ter dikecektim! 

a .. , .... berberde lrıaidiai -all•ll•ttlr· 
mefe ~aliflrk... bir t-dllfle ılallal çal
l'ıra• eYU kadı'a da .,.. .... kal'fllıada çal
Pt llll11tt.ia daJaralr ba kadla kalblae 
•lnalaaak yolaau hlln ı••ç talr •• edip· 

~-~ı... . ..,.._ 1..-.ak laa1ali ile kocuaadaa 
" pcaldanadaa aual •Jtılabilılcejl bak· 
~ 11llalllf k•a,-. yalanlar a1dara• 
rordal 

Vakıf 
Zeytinleri 
Valoflar umam mldlrll· 

il V alsaf ze,tiallldırl kıy· 
metlellClirmek bere faaU1ı· 
tiai ı••ifletmiftlr. ldue b· 
mir ma•takuaada bir ••Jtl• 
, ... fabrlk.. faall1ete ı•· 
çirecek •• bir ıe1tlayajl 
taafiyabaaeai açacaktır. 

--o-o--

Gelenler 

----
Hırsızlık 

Karııyıkı lıtaı10• blaa· 
ııDdı Haıaa lLltflaila çe· 
ketrı.ı çaldıiıadaa yakalaa • 
11111br. 

§ Keçeçllerde lrlaler de· 
poıuada fçalııaa Nl1azlala 
37 ,5 kllo ipi çaldıjaadaa 
yakalaamaıtar • 

Tanklara karıı 
petrol şipleri 

--o--
Loadra(a.a)- Pravda 1•· 

111or: ICl11lorlla ~içi• .. ,. ... 
llattyatlan• yeai talim •• 

terW,..t hqladl Bet •J ••· 
Yıl yetqtlıll•• ilatlyıtlar 
mltnl1la, el &omba11 •• 
ta•klara karıı petrol ıiıelırl 
amtnıaı kallaamuam ılarl 
malaarebelerlai : öjn•mifler• 
dlı. Ba tallm kamplara Al· 
maa.__zırlalı k11w•etleriaill "1olı 
edllmııl içla açılmııtar. 

--o--
Sovyetlerin 

yeni mavaf· 
f akiyetleri ------

MoakoYa(a.a)1- Rumıa 

blldlrdiliae flöre, Sow1et 
lotalın Orel Korık •• Har• 
koftald cıaup bah cephe· 
ılade dlımaa .. ııtiklmlarıaı 
yardıktaa l•oara bu li»ilı•· 
lerde bir çok mııküa ,.,. 
leri almıılardır. llerl.,ea 
Sov1et llrıtalaıa cllıma••• 
mlbimmat •• iaı• clıpola
rıaı ele• ıeçirmiılercllr. 

Kayak 
lannmt 
vaffaki 

SOf yacla 
Mühim 
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...___anlılar İzmir Def terdalıiından: Lise, orta okal Ye 
arları sabı No. Malaua••ı;..~: öiretmen okalla· 

miyor 198 Güı lyall Şaban zade ıokak 869 adı 24 4602 00 ftDd& dinlenme 
- o--

le.dra (a a)- Deyli He· 
etıJt.e Kebire mu· 

ltllcllrlyor: lıl'•I altla· 
IY ••••iıta•cla, Y uaa -

laaıveklli Çolakotlu 
r lııtalarıaaa'dalaa ı••it 

.._ __ Ya- tepraklarıaı 

f etmeleri keJfi1etiai 
........ ı, .. ..,.... ıit· 
li • B.lıarlar Yaaaa 
"lıra •• ; llakecloar•••• 

'I' ee clabı b&yllr miktar· 
•eadi •atudqlarıaı yer

·ill•rek Yaaaalaları bara· 
lıoYmaldadarlar. Malr· 

bir lhlıar ~oklaja 
-.. ..... ktır. 
(.ı, ...... [ba taı,ilder 

o&.rak Yaaaniıtaaıa 
~e 4alaa faıla l•ıiltere 

......... of .. jua •• cima· 
..... Slae Yalafmle• 
iiai bilcllr.U.tir. 

~Jerdo Balsarlar ı•i· 
r J•pmaktadarlar .. 

o 

•110nya ve 
indis tan 

~··•t.Jıopo.ıanıı Hl•diıı 
iç ı•kilde hareketleri 

.......... wı,. ı - J•po•1a 
~zıııııllaiı·daaa dokaamaracak· 

-Yaı..ı ...... ,etil 
~taları almak isteyecektir 

at S - Batla HIHla· 
... ııtill1a ulkı .. caktır. 
VIOldıolm (ı.ı) - Tar• 

et Nilatere ı&re Raılar 
•kı Vlaımı laıttıaıa 
· ade •bir muk6 • 1• • ........... ,. 

'4.i•ıra.tlk•timiade Sov· 
•netleri Almaalarıa 
-Jıaak aoktamaı tala
•baiflvdir. rA1maalar 5 
1• 111.rakmıılardar. 

---terin demir 
elbiseleri 

,..._ıl•ki(a.a)- Fia lallrl· 
• ltlr emri maclblace 

•dt1ad .. i llltl• ... ,. 
•ki açlar toplan

~·--. la Açluda• rl1ecek 
ra .. lacak •• ltular 

_._._ Uıp malllleıiae 

cakbr. 

• Zllanvl Haıtüklua 
llltebu11m 

DOKTOR 

ih Sonad 
Jler No.79Tıl.2727 

199 

100 

201 

202 

203 

204 

sos 

506 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

paHel 136 25 metre murabbaı 28 tajlı 
baae 
Karııyaka ılaybey eski fenerci ıokalr 15 
ada 10 parsel 226 metre murabbaı 3 •a· 
maralı hıae.I 
Mersinli kırııyıka caddesi 1488 ada 8 
parsel 340 metre murabbaı 13 11, 13·15 
tajh d&kkla ve 2 oda at'lu 
Karaçay 1552 iaci ıeref 'Sekak 1383 acla 
4 parsel 48 metre murabbaı 14 tajlı 
ar1a 
Karuç•1 1543 liacl dere sokak 1382 ada 
19 par1el 170 metre murabbaı 5 tajh 
ıraa. 

Kuruçay 1SS3 ve 1546 ıacı AJdıalı aokak 
1377 ada 11 pırtel 57 metre mmaltbaı 
1 tajh araa 
Mersinli boraova cadclesi 1463 ada 3 par· 
ıel 1345 metre mmabb.ı 20 tajJı kala••· 
hene ve araa 
Oç&acl karat•t ubahat, kemalettla •• 
Hilll •okak 657 ada 1 panel 583 m2. 
2/4 aamarılı araa 
llriacl karantina muhdes yol 1752 ada 12 
panel 271 metre murabbaı aumara111 
arsa 
ikinci karantina mabdes 101 1752 ada 11 
par1el 271 metre murabbaı aamara111 
•na 
lldncl karantina muhdeı yol 1752 ada 10 
par1el 271 metre murabbaı aamaruaa 
.,. .. 
lkl11cl karantina AlHacak ıokak 1752 ada 
9 parıel 233 metre murabbaı aamara111 ., ... 
lkiaci'karaatina Alnncak ,,kak 1751 acla 
4 pareel 219 metre murabbaı aamuuaa 
ar•a 
ikinci karantina Al1aacık •olrak 1721 ada 
3 pıuel 21 S metre murabbeı a11mara111 
ana 
ikinci karantina Al11acak •okak 1751 
ada 2 pıuel 222. 75 metre m. aamaraııı 
arta. 
lkincı karantina yeni mektep .. kura dere 
aokak 1753 ada 1 parsel 467 m2. aama
raıız arsa 
2 inci k11raatina yeni mektep ıokak 1753 
ada 2 pırael 209 metre m. •amara11a 
araa 
2 iaci karıatiaa yeni mektep ıokak 1753 
ada 4 parsel 209 metre maral:tbal aama• 
ra11z ar1a 

2030 00 

1250 00 

24 00 

51 00 

17 10 

650 00 

125 00 

S4 20 

24 20 

5420 

46 60 , 

43 80 

43 00 

44 40 

98 00 

35 00 

31 35 

216 Tepecik mahıllui 1186 ıacı ıokak 72.50 750 00 
m2. tajh bıne 

217 Haaıa hoca maballeai Oımaalye cadcleal 400 00 
mirkellm haaı llıt kat 28.25 metre m•· 
rabbaı 343 ada 20 parHI 12 • 20 tajlı 
oda ... 

218 HaHn boca maballeıi Oımaai1e cadde•I 400 00 
mirkellm haaı liıt lrab 22. 75 metre ma-
rabbıı 343 ada 20 puHI 12 • 21 
tajlı oda •• 

219 Ha1an boca maballcıi Oımanlye cad· 400 00 
cini miılrellm baaı üıt kat 21.50 metre 
marabltaı 343 ada 22 parael 12-22 taj• 
h oda 

220 Tepecik M. 1186 ıacı •okak 159,75 m2. 750 00 
4 tajh baae 

Yakarula yazılı emvalin Petin pua ile mllkl1etlerl 
7-2-942 tar hinden itibaren 17 gla m&ddetle mlu,.-,• 
koaalmqhar. . 

Ibalcleıi 24·3-942 tarihine miiaadif Sah lfl•I iMi 
14 tedir. Taliplerin muhammen bedelleri luriad•• ylade 
yedi baçuk teminat akçeai yabrarık yevmi menlrtla llUb 
imlik mldlrllilade mitepkkil •bt komiq•- .... 
caatları illa oı-ar. 127S 

Aakarı(a.a)- Maarif Yelllllim._ W.. 
lii ecUlmlıtir: Llıı •• orta okallana ..... 
kaaaat aota dentıl•• rlrmeled .. ,.. 
81yle 1lrmi mart cama nlla~ı .... '9 
ıababıaa kadar 6jntm•• .... ....... 
1 alıaa çarıımba •balda•••., ..... .... 
ıabahıaa kadar, laer ,al oldalll ıfW, 
rlla dlale•m• verllmııl matahk at•r11• ... l .. 1• 
tir . ----·--... 
Oğretmenler ara• 

sında anket 
Aakara - latatlıtlk [amam ..... _. 

16 alaaada 6fntmealır ......... •ııllı .. 
bir aakıt açacaktır. Otnt.•ıllaıW 
m..ıekl •• lllfmal lnslJ•tı.Wll 
balama• .... ı. .. m1,.t11 slıllM .. 
keti• dofn bir .. ldhh ,.pdaWl•ı 1111 
temla içi• lamrlaaa• ... ._.. ellbdı • 
lan blWlrU•ı. Fiti• n cetY.U. •• •• 
arlfml.tlrlllrl.._ .................. .,. 

Zabıta Haberleri --
lklç ... eUk caddnl•tl• Mmtafa ejlll 

Emiala llerla.te bipk ~ akr• l• 
§ Kar111akacla Zafer aobi'r• wl•• 

Y111af otla Ali K .. ae,tl•Pla .... .... 
de• kal• •al•..ı s..ı,.,ı ........ . 
,alrala•••fbr· 

f l•l•I ca ...... Teftik .... MI•• 
............ Wr ... ,. ....... --~ 
hr. 

§ Boraovada otaraa H...,la .... 
.. rlaot •••• laal•• .,. ......... .. 
reıalet pkardıtaa•a• yakala•:; • 

§ BoraoYada H .. ,ı. otl• ... 
rı•cl• lllr ltaçak 1Rıta11arak ahlllllllbr. 

§ Çorakbpı a.-alaaae llbı1111-•~~ 
llaıtafa k111 NıılJ• •• O.er 
aruıada claıl ı .... •••hll .. •• aııall .. ~ 
da çaka• kavı••• WrWrlerlal dlftl ... lllıi~ 
de• 1alıalaa•ı n llaklan• ••.-a 
ıalKt varaka• pplmqbr. 

§ lklçeımelik 645 lacl ..akta 
SaUlı otla Ali, o,_ m11ll..W• 
otla Ha..,tae lllçak teelalr eftltlacl• 
kala•maı •• hakkıada .... llt ~ ....... ~ 
varaka11 J•pallDlfbr. 

ilin 
lsmlr Ticaret malak ......... : 

Kalka•aa ••• Rlu •• oilll l=ıll 
keti•• .W lataaW 11 ............... ... 
......... kpm• .... ....., ...... . 
1a.-e11. 14·S·942 tar11a1..ıe Çaaalı 
Nara •••klla.te fltl.tetll ,..., n m• 
••• t•lrl1I• oradaki mula --•llil• 
çarpbnlmaııadaa dola,. ı-1 •• ...... .. 
, • .., ... ••ld ...., ................ -· 
rlll •• •lr• tarafı ... • taallm 
deal& nporua• alr••• ~la ...... 
18·3·942 çarpmba Mat 16 olmak 
rtl• taJI• otlilmiı oldafaadaa o ... 
nata npor abmrls• ı•I •• laalnl•lll 
alakah w-•larıa cellode ••r ... _._ 
Wleceklerl Denlı th: t a••- 118 
maddul lalkm ... teYHba illa •'-· 

(14 
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Fırıncıların verilen 
undan fazla fiş getir

melerinin sırrı 
-----

l.tanbul - Toprak roab ı uıleri Ofiıi tara· 
fında11 fmnlera verilen ekmeklik unların 
yliıde 25 ini mııır unu ve :mütebaki kia· 
manada buiday uauJteıkil etmektedir. Gö
r6lea lüzum üzerine bir kaç gDa ıoara 

verilecak u•lara cüı,i bir miktar bakla 
uauda karııtırılma11aa baılaaacaktır. Bu 
buıuıta verilecek kararın tatbikinden 
••vel yeai bılitenin bir tecrübesi yapıla
cak ve yeni ekmek çrsaiıi tespit edile
cektir. 

Diier taraftan, fuıacıluıa un almak 
içia Toprak Mabıalleri Ofiıine ıetirdik
leri fiıleria bir ıBn evvel almıı oldaklara 
ua mildarladan 1 faıla olmaıı m11ele1i de 
alikaclarlar tarafından tetkik edilmlı bu· 
laamaktadar; 

Bu vaziyet fırıncıların verilen unlardan 
te1pit edilmiı bulunan miktardan fazla 
ekmek çikarclıklara ılipheılni do;armoş, 
bunun için ali kadarlar mihacehe1iade bir 
tecrübe yapılmııtır. Fakat neticede e1kiıi 
ıibi bir çuval andan 167,S ekmek çika
rıldıfı ııörülmüıt6r. Bundan ıoara bazı 
fırıacıların nok11n tartılı ekmek çikardık· 
la11 ileri ıürillmüıtür. Bu huıuıta fmnların 
ıık ıals: konrol edilm11lae karar verilmiş· 
tir. 

S.11 fırancılarıada tedricen elleriade 
bir ılnlOk ıtok unları 1arfettikleri ve bu 
ıuretle Ofiıi fazla fiı ibraı ederek mutat 
lıtilakaklarından fazla ua ıldıklan anlı
ıdmııtır, Halbald ofiı bu bir gü11liik fazlı 
iıtibkakı, 11rfedilmemek kaydile fırınlara 
tevıi etmiıtl. Bu kaydı dinlemeyerek ıtok
lar1D1 harcıyaalar hakkında ta~lbat yapı
lacaktır. ---

Trabzonda tütün 
satışları 

Trabzon - Üç mil1on kilo olan Trab· 
ıoa •• Polathıne t t6t6alerinin 11tııları 
laararetli ıurette devam etmektedir. Baıta 
lalaltırlar idareai olmak &zere piya11dı 
14 alacı vardır. Buglne kadar 700,000 ki· 
lo tlitln 1atılmışhr. --- • . 

RADYO • TELGRAF HABERLERi 
anadolu a)ansının 
Raduo Hlllsaıarı 
ÖNEMLi HABERLER 
YeDİ Delbi - Hind preaı

lcri laıiltereye yardım et
meii vııd ettikleri Kibi, la
giltere de, Amerikanın temi
natlyle, barptea ıonra Hia· 
distana Dominyom idaresi 
•ermcği teabbüd etti. 

Sayroa - Hiadiıtan ku· 
mandana Jıpoa bilcumaaa 
karıı durmak bııarlıklarıada 
bulvau1or. 

Tokyo- Amerikaaın batı 
kıylnrıada Japon denizaltı
ları biri 10 bin, diieri 7 bin 
toalak 2 vakur batardılar. 

Yen Delbi [Reami) - im
paratorluk kuvvetleri Sunye 
bölre1iade S11digüa ve Mı
doı kııabılarıaı almıılardır. 

Tokyo - Mançuko bııve• 
kili Tokyoya geldi. 
Kıbirıl- lbai11uudun al· 

bacı oğlu Emin Maaıur ı•· 
aeral Oblalekia daveti tize· 
rine Mıııra gelmlıtir. 

Loadra - Doğu Hollanda 
babriyHlaia tıaıikl için ted· 
birler alınmııtır. Binlerce 
Hollandalı Hollanda adıl•· 
rıadan kıçmığı mu•affık 
olmuıtur. 

Kahire [Retmi) - laıiliı 
donanmaıı Rodoıu bombar
dıman etti. Bu tayyarelH 
Giridde Herakliyea meyda
aıaı da bombaladı. 

Moıkova - Raılar cenupta 
Almıa hatlarını yardılar. Kı
zıl 1ıldıı gazetesi Harkofun 
fua kurtulaıa yakıadar, dl· 
yor. iki rinde 1900 d&ıman 
öhliirllld6. 

Nevyork-Nevyork Taymlı 
rııeteai: Cıva denizindeki 
muharebelerin neticetini bi
liyorduk. Aıy•J• ı&nderilen 
filoaun intibaı filoıu oldu

--o----
Kanun
Liyihaları 
Ankara- Haıırlınan •••· 

atlar katı UD liyibaaile, kl
çük 11D'atlar liylba11 vı 
memurlarıa tabıll mlleueıe

leriade talebe olmıyıcakla
rıaı dair kıauaua blriaci 
maddeainla tadili m11bat111 
mecliae verilmiıtlr. 

o 

Atıcılık 
Müsabakaları _ ......... --
Aakırı ( a.ı ) - Bedı• 

T erbiyeai Sebaa balıeıl atat 
poliroaaada okallar arall 
m&ıabakııı yapılmıı, ba mi· 
aabakaya her okaldıa b"ef 
kiti lıtirak etmek ıuret11I• 
85 talebe ıirmiıtir. 

Kıılır araııada: Kıı liıe· 
ıiadıa Nezlbı U aıal 23 pa· 
ı•la biriacl, Nerlmaa G&k· 
tui 22 puaala iklacl, Ecll"9 
Demirel 21 paa•la ilçbcl. 

Erkek liteler araıında: Öi• 
retmea mektebinde• Tııd•· 
mir 25 paıala birlaci, Maı• 
Maıi 19 paaal• iklacl, Klal 
Oıttame 18 puaala lçl•c:i. 

Oorta okullar araııadı: 
ikinci orta okalldaa Belllç 
Serçe 24 puınla birlaci, iti· 
rinci orta okuldaa Hilıeyl• 
Turun 23 pualı iklaci, Meb· 
met Aldın 22 puaala Oçhcl 
olmaılardar. 

Kaııaınlara m&klf ıt ••" 
rilmlttir. 

- .. --
Mühim bir ihti
kar hadisesi 

Yapılmıuacak 18 azal- 1.ıa.1sa~:=-
tllacak lnhlSlr Hadiaeaın ıaçıaıara Salta' 

hamamında lthıllt~l tactl 

maddBIBri çubakç•1•• n. 1ıomı,,oecr 
lıtaabul-lnbltarlar idareıi ıu Aram •e ı•ne ıelari• t•• .. _ ... 

yaka ıiraraıı ile SOdereeellk nınmıı tlccarlaraadaa LW-

Altınbıı rakııını kaldırmıı· , · nalr Damlımı1aadır. Socl' 
hr. Kilolardaa kDçlk ıiııler Çubulrçıyıa lil• Aram ld,_ 
kaldarılacaktır. Bira yapıl- ayı aızaraa Aaaclolula '911 
ma11 ıimdilik yüıde elliye tüccara 43 top toblarko ":; 
indlrilmiıtir. Bu hıd yeni maııaı çok fahiıbir fi• -
arpa mabıulil piyatayı çı- tatarlarkea cirmi m.P 

Beden terbiyesi 
bir tören 

IÇID ğunu da biliyorduk. Bu filo· 
nun vaıife1i düşmanı eilen · 
dirmek ve batmak idi. Fa· 

kıncaya kadar devam ede- halinde yakalaamıılar""'' 
cektir. Vermut yapılmaya· Armenak Damlamaya• " 

Aakıra (a .ı)-Gazi eaatitüıü bedea ter· 
biyeıl ıuoetinia 10 uncu yıldöaOmD müaa .. 
aebıtile bugOa ıaat lSde bir tören yapıla· 
cak, bu v11ile ile memleketimizde bedea 
terbiyeai laareketlne ön olmuı bulaaaa Ordu 
mebaıu Selim S1rrı Tarcan anlatacaktır. 

Kızılhaçın delegesi 
değişti 

kat buradan tailam çıkın 
caktır. 11tııta mutavısııt riSllal •1' 

namık ıuretile bu tbtlls61 

hadiıesiae iıtirık ıtmi,tlt• gemilerimiz de olmuıtur. Raji1e, Koleva ve Tuçevo 
Diyor. ıebirleriaden kaçarken pek 
Kalklite-Birmaayıya pek~ çok biaalar yakmıılar ve 

çok yeni çia ku•vetlerl ıel ·i bDtlla hayvanlara ıötiirmiiş · 
mektedir. lerdlr. 

Suçlular dün mı•c•dl' 
ıdll111e tııllm edilmiıl•,.at'' 

~ 

-------------------~-Loadra- Deyli telgraf bil· Moıkovı- Alman eairle- ' 
diriyor: riadea birinin üzerinde bu· Altın pİyasafl 

60 gOn sonra Avustralya- lunaa blr emirde vazife a-ör· 
daki ü11ilae dönea bir de• miyen Almaa aakerlerlne --o-- .... 
· ı b t d'I • b'ldi ·ı· Buılalımirde alta••• nııa h u müddet liçiade 7 • eı • ı mesı ı rı ıyor. 
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