
laem ••ıihll~I, aaa=ft 
tbattalana1itda W•'• ~aiii· 
malanaı Ba,llr Wla ıala· 

~ ı Jlflarllı taldp ot .. lerlıl lı· 
t .. ıilal, ltt•t••••··· .... 
ılfelerl ......... llılu181, , •• 
.ı ... u. ,.tiftlnnll••• 
ijratmuluta ~•ulflll iti· 
"" ........ lllı toblk •• 
lir•tlmlerla ı .... letllmeıl 
lçla ~ '91ılall· 
medltlal. .... ... .... 
çelıtbahk •• aalaJIP%11ai· 
................ 1s.u.u.. 
rİIİ ita ,.naluamaaa ille· 
rlacle b .... IClp .. aı oa• 
lan• IJI• kankterH r•tlıti • ,. ........ " 1ı... .. ...... 

-0...11114 ....... 61,.. _ 

SON DAKIKA1 
........... ---------------------------~------~-----------------
tf-zj partisinin ccParolamız:Ça- RocloS neden 
,eal Tel lıaa88i hımak, müca- .. bom~•an " 

Hariciye i Vekili iki - -
ıaat izahat vereli -._kara (a.a)-:c1m1a.r1,- Hallı Partlal 

Maclll sr•.._ am-ı • 1a.,et1 baıi• n11 
..adllerlH•• Huaw Sıbııa relllltl ... 
topla•••tbr. 

c.ı..r1 •ltealılp 'ıaç .. u•t lallllMI 
elraa ... •• 11,11& llWet Meelialal• tatil 
ı..lwlatw alh ltafta lfl•illllıl 11,..ı laatll· 
........ 1ıea1ar a..1ı..... HarlclJe ...... 
ŞIUI Suıcotha ·iki -t ılıet lulaat 
........ Harici,. •ekili ıa..u,..,.. .... 
lerlM ceftp ••rtllktea • ıoara IMt 17,SO 
ela teplaab allaapt w...-. , 
lzmir piyasasına • 

teneke Deyair -
Aabra - bmh p\JUuaatlald peplr 

clarhfl aaaan dikkate alaaarak 800 ı ... 
kelik Wr parU P•J•lrla 1ah1• kllıuaa... 
lpa ltafl• Ticaret l•ılıllıtladea Ticaret 
oflm.e emir •erildi. 

lataaHI pl,...aadakl bau 11da ...... 
lerl ••rlltı• .. :, ...... 1ı •lnn .,. 
150 toa pirlaç Ue 300 toa ~f...ı,- •il• 
taıllllhla •b .. fibn'- bnrlafb. Dl· 
i• tanftu .... parti olanlr 1600 -
,.,.., •• 600 .t-b .... ,... •• 100 
.......... ~ ........ :p1,.... .. .... 
calıbr. ordusu dele veya:Olüm, ecUl•lı? 

""- ( u ) - lerllad• Vaıiaıl• (a.a) - An1- Lo..,. (•.a) 1-l•lleMr -·- -.. ·----
.. ,...._ • ..,.Nal,.,. tı••ı• •IPal G••• .,.,.. ıald•ebkl• IH~!...., ..... Yeni aana..lj kanana 
~ \•u1 ..._ u,.ı.a aılta lıal-rak dnılfllr ki: ~1 ...... alı ~ ~· 
........ .......,. 10 tim•••• Dltm••• laer taraftea ltlr· almak .......... · ~ Aabra - Teplldf· ... ,ı ka•-• 

"ettir. şa_..,. katlar rl.U ••• Ilıca• etm•U•lr. I• ..... "laan bnetlerl M mwl,.t ...... ••Jll IH•4awa..ktlr • 
... .... lerlle ıokak· laarp A•utnlya lcla tam Wr ada HmwHald lılllk s•·: Hallt81d ita m•• a..,W• ~t._. ... 

-·- ..... lftlr. farıatbr. Jıpoalar A•mtıal· mtl"1 •• talaldmab .._....,. ,,. ..... iclade mlBt ••Jlmll r1-... • 
....... , lcaltt ... orda· 1•1• ıührlarn talarlp poll· clımu.. ltalaaanlı Ama mit. it• •lleple J••I Wr .... ,. lıaaaa il• .._Is dotıadaa dot· tlkwu tenll&aa laer ııyi pllaım ·~-~'· la,; Jllaaaa lauarluaralı MecllH (•.U..lfllr • 
......... rapqr • ., ... ıerle yekıa• balacaklard1r. ra .. 111,alı talarlllat::,.,.ı • ., UJIM•• ilk ......... aWJ1 mi'!'!•• 

._~·•• •kerltriala maH· Parolamıa: Çıhtmık. mlca· mlfbr. Bomltardi .. a tam 151 ıelHlal tarif etmektedir. 
ti..~ ~lıı••• malOmat ,.. clele YeJ• lllmdlr. dakika · ••ittir. -. ·-= LIJllMlda lffl kanları lla ... rtllaıiJ••• 
~Is elacaktar. • -·-- ,,---ı ıauJll• t .. lılllta..lmlmall . " Ilı ıh 
'-t~ (a.ı) - BOltı•ils· H k f d - -.a.ı lıoabolbl• t..W ,.._ .... '91-

la u.. .... ı •• , •• ,...... ar o a llrkllll 11111
4

., lal• 1aı1s1mı .. 1a.ı • ..u1a•ır . 
..,,.;,,_ 40 •45 derıcı ıopi• Düıtü - .. ,,11- M1A••11ı · ·-· .. 
~· ......... 2 ••••r 1 --· 
,••• 10 111 •• 1ınla Loadra ( •·• ) - Soa de.. ~ Lowa_: (S.ltzjö Rad;:i)l Yeni ticaret aaJ••m&• 
~-: 1SS top •pt edll· 11c• tiddetli bir malauılte· Amırilıaa laarlcl11 aa11n · -S 
'-.at. dıa ... ,. Rmlar Harkofa Aabra-llacarlarla ... • .... •••• ,.. 

I\_,. o lflal ıtmiflerdlr. &arada 2 Vıll J•pbit tae,...tta Tir· maklalua alt lamuaaa tatWkab ...... 
~ il ıeaual •• 20 lala HMJ •• kir• yap1laa ya"'9m lakl .. f .., .... k IAre Wr llacu ticaret MJall 
~- ezar• er lldlrllmlftlr. Dk bukıa1 otbılal •• m 1nldpba ,.._ .. larlmlu 1 .... ftlr. 

1 albnda Krual Kafkaı paba r•P- tikçe artaçaf•• blldlr •lftlr. lnlpelllule IJ8p1lmalda ola• ~ 
laL mıfbr. mllakuelen.t. ......... MtlCll•ıctll 

._. ~ C•:•>- Rem•• ,.. . Tunanm ........ ,.. 
\ ~~ i muuhlrtan al· • d •d hlaarlula ticaret .._konlerl .... 
~... '°" ....... 11s1.,1 Smtrapar a ı a Buzlan ,... Wr ......... 11u1eme1ıtadlr. 
"t ... ~bnmt YI eUf A t kilit \._ - e 

1itut. Balar an...... rl e9 Badapeatı (a.a] - Bala· 
" ......... alb... 111 Tokyo (•.•) -Tok10 .... nalan• , ..... ., •• T-·· Kahve ile çay 

IJlı•els , .......... ,. k6metl Sl•r•por •• Maleı· bulan kmllnlaralı ıalara ElhMle blaft Ilı car olulum ..... , !..._... ,..O.it ,. .. o• eral•t t.. etmlı· c....,.. aplmıı. S.pt b· ...., mlkdulanaa .talr M,amlH •••• 
~-.._ w----· la tir. Ba IJ•l•tllr• amamt ftU •bulJI• m....a• ,..ı. tlt· lerl laapekllett• t•Wlt ••••ıtw ... 

.. .... talaldbh ••· olarak pwal Mabat t•JI• lıtmlftlr. Zira ._.... k.,. ....... •be ,...._ ..... ,.. .... 
' ıw. ..U•lftlr. ler •• ...... ~ ........ 
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fMelek mi, Şeytan mı ?f 
• • -39-

-Şe.hir Haberleri-
Yaun:SIRRI SANLI : 

ithalat ve ihra-l Fuarda 
Seninle mesut uaşamak için ba. cat kartları Hazırlıklar 
na bir lokma ekmek, bir paroa 

peunır uıtar, artar bile ... 
Bu hikiyeye büyük bir merak 1&rdaran 

kadın yüieğial parçahyın bir heyecan Jle 
arkıdaş1adaa sordu: . 

- Nibıyet bu apdal ve düıü :. cesiı evli 
kadın, kendiıine bir ıokak ılirtüiii kadar 
bir eiaemmiyet ve bir kıymet veren ıence 
ka•aım•i• gitmfı mi? 

- Hllriyt) 111 ıözlerle bitiyordu : 
"Genç kadıa bir bebek aibi ılıleadik· 

tea •• kocaaıaın ona iki gün e•vel ııtan 
aldıfı tık, zarif ve pahah k&rlUlnli ıe1-
dlkten ıonra ıözde 011a tahayylll ettlfi ıi · 
lr ve b&lya dolu bir hıyat yaıatacak ıen· 
ce koımak &zere ıokağa fırlamışh!.,, 

Bu bikiyenin ıonuau öğrenen kadln bir 
•iair 'ubraaı geçirerek bağırdı: 

- Allah böyle evli kadınlara ııldırarak 
aile ocaklarını ıöntlürmekten çekiamiyea 
vicdanuz erkeklerin cezasını ver1la •• 

Bu bedduayı dinliyea diğer kadın dı ıu 
ıöıleri ıöylemektea kendini alamadı: 

- Allah yavrularını, ıeref ve namuıunu 
d6ıüamiyerek ıuaan bunan tuzağına dDıen 
hem vlcdanıız ve hem de iz 'aaıız kadıala· 
rln CIDIDI 1l11a. 

* * • 
Bu iki kadının bö1le 11çma, çılıın he· 

•ea ve bOlyalarla ea korkunç feliket Ye 
Hadet uçurumuna yu•ırlaaaa . beyiaılz evli 
kadınlarla onlara yollarını ıaıartaa, ayak
larını kıydıran in11fıız erkekler aleyhinde 
bir hayli atıp tuttuktıa sonra bir daha 
ilıtlkir kralı Ziya Sokulrınıa aprtmıaıaa 
ıitmemeie karar •erdiler. 

Fakat metreıiai, kirli ve iğrenç mık11t
lıraaı ilet edemiyen Nihat, yiae Zi1aaıa 
laaım•tli otomobili . ile evlerine döadllderi 
ıamaa Şadiye ile arılırıadı ıöyle bir mli
nakııı bıılımışh: 

Nihat - Yapbi'ıuı beğendin mi? 
Şadiye - Ne yaptım? 
Nihat - Beni blyilk bir Hrvettea mah· 

ram ettin. Buaua azabını, beliııaı, ceza .. 
11aı iaem Ha ve hem ben çekeceğiz. 

Şadiye - Baıka türlB aaııl hareket ede· 
bilirdim?. 

Seai zearia etmek için o vicdınıız be· 
rifia kollarına mı atılmamı, kacaiıaa mı 
diiımemi btiyordua? Sen dıhı çok sceaç· 
ıla, ıerefiale, namuıuola çabıarak ekme· 
iial kuaaamaz m111a? 

Nlhıt - Benim bir çok aileler içine 
lrarııbtımı pek ili bilinin. Fakat bea kı
rııtam bu her çeıit aileler ve iaaanlardaa 
pek acı tecrilbclerle anladım ve öirendim 
ki bir çok aile reiıleriai, düıilren, feli· 
ket ve ahlikıızhk batıkhiına batıran yine 
lradıalardır. 

Baaunla demek iıtiyorum ki; bir çok 
kadınlar, 1evdikleri veya sevdllderlni zan-

S&ager, ipek böceil to· 
bumu, çam f11bğı, Antep 
fııbiı ve dlier fııtaldann 

· ihracı, ticaret tvekilliğiaden 
ılınacak liaan11 tabi tutul· 
muştur. 

Muamele •erglıiae tabi 
etyı ithal edenler bntan 
mıaraflarıaı, verecekleri bir 
beyanname ile ıDmrllk idı· 
reaipe bildirmeie mecbur 
tatulmuılardır. ------
Sakat fiatleri 

Fakir balkın baıhca et 
ııda11nı hşlıdl eden ve ıa· 
kat adı •erilen ayık, kelle 
b•ğuuk iıkembe ve 11ire· 
nin bazı k11aplar tarafıadaa 
kı7metiadea iki miıll yok .. 
sek fiatlı aahlaıj'ı belediye
ye ihbar edilmiıtlr. 

Halbuki belediyenin bu 
sakatlara ait bir perakende 
tarif.ui vardır. Bualardaa 
bir düzine koyua ayığı te· 
mizle amiı olarak 25 kuruıa, 
beyin 15 kuruıa, koyun kel
lesi beyinli olarak 35 kuru· 
şa 1ablmak ltzımd1r. Sakıt 

11tanlar iae beyiai ••ıari 
20 kuruıı, 8 koyua ayıiını 
40 kurup, kelleyi 40 - 55 
kuruıı verilmektedir. 

T ubit edllea fiıtlardın 
dıha yüknğe bu Hkatları 
•ıtaalar •dliyeye •erilecek· 
tir. BeledlJe bu iıi bliyBk 
bir ehemmiyetle takip et· 
mektedir. 

Belediye 
Cezaları 
Yerlere tüldlrea Uç eklıi 

otomobillerinizi hızlı ıliren 
dört töf er belediyece para 
cezaıını çarptmlmııtır. 

942 Faarında hummah hı· 
:llrhklar vır. Dilayanıa bıli 
harpte olm11111a rajmen bir 
çok ecaebileria de iıtiralr 
edeceii ve foanmıııa diier 
ıeaeler kadar parlak olacatı 
ıalıııhyor. 

Ba yıl fuardı birçok yeni· 
ilklerle de karıılıacajımı& 
aalaıılıyor. 

---o---
ToJJlanan 
Dilenciler 

Belediye zabıt11ıncı ye· 
nideD ıebrimiıin mabtellf 
yerlerinde dilendikleri gCS · 
rllea 12 dilenci yakılaamıı 
•e fakirler eviae te•kedil· 
mittir. Boalar dan bir kıımı 
10 12 ya~ada k&çUk ço· 

• çuklardır. •e arılırıadan 
iklılaia menfaat temini 
mak11diyle bir ııbıı tara· 
fından dileaciliie ae•kedil· 
diii aalaıılmııtır. 

---.-o---

At yarışları 
ilkbahar at yarııları 6 hafta 

devam edecek. Koıuları bu 
bıfta aaat 15 te bıılaaıcalr, 

" her hafta bet koıu yapılı· 
rıktar. Bu koıularaa bl1ük 
allkı ile takip edileceil f8p· 
heaizdir. · --o--
Ekim 
Konferansları 

Dla ıkıam Aakırı 1lk· 
tek ziraat eaıtitliı& profaerl 
Halit Ziya Halllıviade "Yaz
ıerriyat" hıklrıadaki ilk kon· 
feranıı verdi. Bu konferaaı· 
lar bir çok kaıalırımızda da 
te•ali edecektir. 

i Elhamra Sinemasında l 
ı Yarın mıtiaelerdea itibaren Tlirkçe ı6zlll ı 
ı MUAZZAM BiR ŞAHESER ı 

i DEMiR MASKE f 
f Joan Bınatt - Louıs Hauıart va 3 Sllahıirlırf 
ı T•rafıatlaa O.Jaııııa aefiı bir filim .. Kral Xıv Loai'aia ı 
ı Saltaaab ve Fraaıı taribiaia helecaah, korkaaç ve kıah ı 
ı 11hifeleri. ı 
: Seanılar: 1 • 3. 5· 7 .. 9 da Cumartesi· Pazar aabıb tlde ı 

aettiklerl erkekleri elde etmek mak11dile ı T sı·nemasında Tel. ı 
e•••ll onları : ı a 3646 ı 

"Seninle beraber meaut ve bahtiyar ya• :~----~:....-..-u-g'"'!"l_a_m---:at~in,...e"":'l-er-:d:-e-•-:i~ti:T-a-re-n-ı------~ı 
ıamık içla bıaa bir lokma ekmek, bir ı DEANNA OURBIN'ia 1941 Silper Filmi ı 
parça peynir yeter, artar bile ... ,, dedikleri ıı BAHAR RESMi GEÇIDJ :, 
llalde biri ştikl rladen pek az z•maa ıon· 
ra o lcadıalara ne bir iki k&rkl& mıato, ı Rah okıayıcı mwıiki ve göDill eğlendirici ıarkılarla dolu ı 

.t•e ayaltkabı kifayet eder. t Z E N G 1 N 1 L A V EjL E R ı 
•e b .. •• •irr ta~•let ve ae de bir dil· 1 ı ••aeaia ea seaıin harika !• temaıa f ilml •e ı 

-Arlraıı •ar- : Matineler: 1.15 3,15 5,15 7.15 ve 9.15 te ı 

Oç sahipli 
müstemleke 
Yeni Gine 

Geçen ıla Yeal GI•• 
bıkkıada bu ılitaalarda bit 
az malumat vermiıtlk .. v.ı-
DIZ Y ~·i Gine deamc• Wt il 
tek devletin mah olan bit d 
ada a•hıılmız. Sarada 'I•" 
ıllialerla lclareılacle; A•al· 
tralyaaın manduı altında •• 
Hollaadaaıa ldaruiade Y •· 
ai Giae vardır •• 

l•ıiliz ldareıiadeki Y e-1 
Gine 90,540 mil mural.\,aı"' 
d1r. Burada otaraa A•rapab 
aüfua 1107 dlr. • Y erliıl lı• 
114 bia ile 275 bla araıı•• 
da ta hm la edill1or. 

Bur111 1883 ten beri lı1" 
ıilfzleria elinde balunayor. 

Barının barHınıa bathCI' 
limıala11 Port Moreıby il• 
Sımırai €Kalamıdu ve D•" 
rudur. Burada bakır, kauç11k 
ve kopra çlkar ve ihr•~ 
edliir. 

A•uıtralyıaıa maadaıı• .. 
dıkl kıımı ıeliace ltaral' 
Y eai Glaealn ceaap clofll 
kıımıaıa ıimal kıamulır ki 
e••elcı Almaalara aitti ' ' 
o zamıa KılHr VUlaeJ111ı
lıad lımiai tıııyorclu. 1919 
da milletler cemiyeti bu kıt•. ) 
mı Blımak aa.Jarile blrllkt• 
A•uıtralya•ıa ma•da11 altı· 
:aa •ermiıtlr. 

Bu kıamıa J•rllıl 426,529 
kiıi tahmin olunmaktadır· 
Bu ıayıJı henüz hlklmet• 
tlbi olmıyaa ln11mlırda ,. .. 
ııyaalarlı clııar1daD ıetiril 
mıı olaa 30,595 iKi dala 
deiildir. 

1424 Çiali, 3026 Brit~•~ 
yah ve 404 Alma• da dıll" 
oltlaiu halde yabaacı .~ 
S4S3 tir. Baraila ela H .... 
diıtaa ce•izi, kakao •• ~ 
açak çakar, pamak ta yetil 
tlrilir .. 

Biti Y eai Gine aclaııJ 
1ar111 Hollaadalılardadır.8' 
ra11 151.780 mil murab~ 
d1r. Niifuıa da 105,460 111" 
tıbmia olunmıktadar. 

Buralara ea öace el ali' 
A•rupahlar, Hollaadılalırdı'' 
O kadar ki buraaıa 1611111" 
ıeleımeal ti 1660 ıeneıi~ 
imzalaaaa bir ticaret m .. -
vel11iyle baıl~mııtar. ,,,1 

lzmir ıidli ticaret ;..._,-
lujaadaa: ~ 

lımall Baraılaoila ti~ 
ua•ıaı ile lımirde H~ ~ 
hoca maballeılade d6rd j4 ı~1'1 Kıraoıma• çar111ıntl• · _J _, 
aumarada kaaclra boya ~ h ......_ 
ticaretile iıtii•I ede• I~ ~ 
Buraahoilaaua iıbu 1 
uavaaı ticaret kaaa•• 
kimlerine ıöre aldlla 
namarıııaa ka1t •• 
edHdlii illa oluaur. (1 
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0 
6enç kızl HAT Bai işleri Boşalan mebusluklar 
Ya•ında hı· G NDI Bağ mıntalulHıaa göade· Aakera- lzmlr melaaıa Dr. Mmtafa, 

'S rilca bir t mimde ilkbahar Kocaeli mebuıa Kemaletthı, ~Kltalap me-
dın ÇOCUk Soa aıu tarıbinia mühim donlarına ve b11i h11talıkla- baıa Maıtafa Bacak, S.1lua• mebma llt· 

1111 bJr sim 11 ofan Mabatma rına karşı uyanık bulunmak rahim ve Zoaplclak m•ll- Mmtafa lo•· 
ılrlfklO öldOIBr GınCli, yeniden gunüo ı•h ve mücadele tedbirleri aha· mınıa vefatJar1aa dair Baı•ekllet tesire· 

l ---o--
li~ ~~~la1aJ - - Müddeumumi · 
d~ &rtaj ve ölüm hl· 

• 111,,_1;trafıada tahkikatla 
8' &r. Hıdiae ıadur : 

8-ı"~~hıada:Ağacımiıinde 
••L lllıııadı t16 auma· 

'•de ~.. () oturan Panayot 
l•ıç ~ ••plaı ilminde bir 
~ 11 ıarimeıru bir ço. ... ,, b, ·ı 
Ç11~ I llU e kaJmıthr. Ço· 
d .. .,:.,~ylık kadar olunca 
'• • re lteıebb&ı ... etmiı 
.... ttı ••ctı.ıne ekartaj yaptır-
•tı :·, ~•icat kBrta j ameli-

hceıiıde genç kı-••\· f) •aı ve barnğı delin· 
• '•"- ••pi111 •ğ'cr ıare tte 

~ b• 
"' 

1
' bal de H11eki b11. 

~- 11
' lcalduılmııtır. Bun· 

'4~6•t a lia evvel de kur
"- 1•ralr atmüı ve ŞiıU 
~ tlıtıaa defnedilmiştir. 

.. ,::1ı badiuyi Müddei· 
• 1iia hılitr alma11 

·~ı '' derhal tahkikata 
''•~. mezar a~ılmıı ve 

H11aı çıkarılmış hadi1enia 
.... ~it ~•ınaıı için Morga 

Ptt ddıniıtir. 
'P•~ddefumumilik Lürtaj 

il doktoru tespite ça· 
aı' tadır. 
ı.;_ bııka valr,a daha 
,...•b..ı - Evvelki gece 

• feci bir ö16m hadi· 
-._ .._bulmuı, bir kadı· 
~~ak aldırmaya kalkıı· 
' · 'Y•taaa mal olmuı-

~· Ro111ide Yeni· 
~.;de Numaaefeadl ıo· 
''-' 25 a uma rah evde 

le l\bbaıın 40 yaırarın· 
'-'ti~ •rııı Nazife K11klnin 
'~~i ıece geç vakit bir

'' '"ld • U 0 6gD zabıt•y a 
O llllıtir. 

~-~~- lııdiuıine el koyan 
~-~ •e •dliye Nazifeni 
~ .. ~ •ldırnıaya teıebbüı 
~-.::. b11 feci aklbet e 
~. 11tticuine vumıı· 

tn~ 
~ Müddeiumumiliii 
~-... •trıfında tahkikata 
~I~ •taaektedir . 

•e zıb il revi Hı.talıkları 
D &t.ı.111111 S 0 KTOR 

~~ 'llib Sonad 
ti; '-t~ No.79Tel.272!._ 

' l"ahri Işık 
~•ket .ha.taneli .. . ......... 
ı~ llelltrnı tua-.lıl 

l, i.. ~•ler Solralr 
• .. ... J .J ı. ı 

sıyetlerinden biri olar k po· mak üzere her yerde ma· releri mecliıla (bar&akl) toplaab11•cla 
litika sabası d• görfilmeğ halli mücadelft iltHyonlara _o_k_u_•_•_ca_k_b"'":r-:-. -:------------
ba,Jadı. kurulma11 bildirilmiıtir. lımir ıicil ticaret memarlatuada•: 

Hindi tı da milliyet kah· Ziraat m6diirl6fD IBıum lzmlrde ticrıetle ittir•I edea Çeımell 
ram nı ol a ve halk tara· görülen yerlere pe1kometre· Celil •e Remzi biraderler ıirketl ı•rllde-
fındın bir aziz v peygam· ler röndermiıtlr. Bu aletler rladea Celllia •efab &zerine laff1al Mea 
ber gibi aaygı gören Gındi don vaziyeti daha evvelde• me11&6r tlrketi• me•c11dat, matlabat •• 
1869 dı Hiadiatanın Po:t. te1bit edilerek aet1celer be· dayaaabDI ı•rlkleriad•• Çqm.aı Remd 
bandor ıebrinde doğmuştur. men Bornova mlcadele lı· Ôzlaayın kal.al ettlil•e mltedalr ...,.. ... 
Zengin ve Aydıo:oir aileye tasyoauna bildirilecektir. m• ıtcaret kaaaaa blklmlerla• ıl•• ilci· 
mensuptur. Ahmedıbıt üni· · PATATES EKiMi lia 4258 aamaaa .. aa lra1t •e t•cll e.tlltlltl 
ve11itealni bitirdikten ıonrı Patates ekimi •illyetimiı-r illa ol1111ar. 
Londrada bukuk tabıil et· de çok genfı olmaıtar. Ekim lımir ılcUI ticaret •••a 
mlc dönllıünde Bom bayda faaliyeti bltmlı ıtbidlr. Y eal F. Te.tk 

y 1 b 1 d 1 - Beyaaaame • 
avukat olmuşjur. 1893 1914 p•tilea mahıa il az ra ıo· 
yılları ara11oda cenubi Af- nunda abnacakbr. 
rikadı halırak, lugillzler Bazı köylBler idraldndea 
tarafınd r.ı oraya aakledil· ıonra .. dayaDm•JIP boıala· 
miı olan yüzellibin Hintli· cağından korkarak keadl 
nln avukatlığını yapmıı ve yerlerinde patateı ekmek·I 
bu d vre Gaadinio Hint ten çe"klnmiılerdir. Halbuki 
milliyet davuı fikrine kuv- böyle bir ~eadiıeye malaal 
vetli bir baılıogıç olmuı . yoktur. Ziraat • .nüdlirllil•· 

dea verilen malümata ıöre 
tur. p•tatesler idraki mltealdp 

Bu millıyet k bramanı 60 70 dereceli bir ateıte 
yllksek ve fedaidir bir ruh 15 dakika fuınlandıtı tak· 
taşıdığı için ferag tleri ve tirde bualann uzan zaman 
m•hrumiyetlerile halka bü- iııtııtan kurtarılmaları mlm-
yülc bir itim t vererek ya· küadllr. Yalnız bu fırınlaa· 
vaş yavaı Hint milli varlı· mıı fpatatealer tohumlukla 
ğının bir timsali oldu. Oaa kullınılmaz. · Baıka bir ted• 
,,büyük ruh,, m nasını ge· birde patateslerin yBıde 
len M batma sıfatını hılka 1 aiıpetinde zaç 1•i• mab-
verdl. lülBae batırılmaları •• ~•o•· 
Gıadinin idare ~ttiği ra bol au ile yıkınmalandır. 

protesto hareketleri iki tür· Bu takdirde de pıtat11leria 
lü vasıta kullıaılır. Biri, ver- uzun müddet boıalmama11 
gilere iıtirak etmemek temin edilmiı olmaktadır. 
mahkemelere müracaat et· 
memek, hükümet okullarına 
çoçuklarını göndermemek 
ve devlet memurluklarıaı 

kabul etmemek ıuretile ya· 
pılan menfi hareketlerdir. 
Ötekide milli iıtiklil için 
propoganda yapmak ve 
bunu temin edinceye kadar 
mücıdtleye devam etmek 
ıuretiyle yapıluı müspet 
fakat ıilihıız faaliyetlerdir. 

---o---
Hırsızlık 

Keçeçiler lamet pa.. bol· 
varında Alımet aclaadakl 
kiıi tütiln maraıaııadan 

markı çalıp ıatbiı•dan J•· 
kı lanmııtır. 

§ Keçeçilerde kandaracı 
F efıl En verin d&klaına 

anahtar uydurarak kaadura 
çaldııındın yakalanmııtır. 

§ Çorıkkapıda Recep Ali 
karııı Naciyenia ••ladea iki 
çuval çaldıtındaa yakalın· 

mııtır . 

--.. --

Beyanname 
ŞBreklllacla• laala•cllljam lacleU ltllau 

etmlı balana• (Çeım.U Celal •• R .. st 
Birıtlerler Şirketi) al• dlter ıwlkl 111 
kardeıla Celil Ôzba1'1• Ç9fm• uH1• laa· 
kak mahkemui•dea mata 2·7·940 tarlla 
ve 940· 10 70 •amarah lllma ile 1.,aae 
varfılm olmakbiım •Ye mıılılr flrk•H• 
ibaıka klmıeala [ allkaclar balaamamaa 
t:hHabile koakordota ealaklmı maclW•ce 
ıirketla llltla me•cadat •• horlan •• 
muamellıa klmllea tarafıma latlkal etmlt 
bulundutaadaa baıBadea itibaren artılr 
ıirket ortadan kalkarak ılrlretla me•cadat, 

.. matlubay ve dayaaab• •• amam maam•· 
lltanıa elye• muamele yapmakta ohl91 .. 

i ve ıicllll tlcaretla 4025 aamar•••• ... 
kay1et (Çeımell Remzi Ôıbı1) •••• 
iatikal eylemlı bula•clajaaa ~"1•• _eyle
rim. 

lımirde blylk demir buaa .. kl ma· 
... ltmli jaaııacla otaraa 

Çıımeli Remzi ÔZIA Y 
ı .... 

Umaml No: 2205 Ha1aıl No: 2· 75 
A lıba beyaaaame albaclald ıaua .. a at 

•e lalwl1eti dairemizce maral bmlnle bl· 
ylk demir laaaaaclakl map..11acla ot.u 
tlccardaa Çeımell Remsi Uılla1 ....,.._ 
idıa ••ı olandataa tudlk ederim. il• 
~doku ylz karlc iki ae••I mart a,..ıa ,.. 

dlacl camut•I rl•I. 7 - S • 942 
lımlr lldacl aoter ••lrlll F elaml T ••Ilı 

reıml mllalr •• aamau 
Şefllr Çalaaclarotla lmaul 

Umami ao: 2400 Ha11111 ao: 2-75 
...... fıba bey•••ame ıuretblla dalremlı ••· 
ya11ada Akla 7-5 942 tarila ••amam! 2295 
namaralı aılaaa •nu olclafa tuclik lnhiı& 
Bin clokaı Jlı karii illi ••••il Mat .,. .. 
oa altlncı paıarüıl r&•I. 16·5·M2 

lzmlr lklad aoter ftldll 
F. Tenllr 

1482 Ş. Çalaaclarotl• 

1922 deki Delbi kongre· 
ıladen aonra lngiliz bükü· 
meti u milli kahramanı ih • 
tililci diye tevkif etmiıtlr. 
Fakat Gandi bu teklife aç· 
lık grevi yap rak mukabele 
etmiş, lagiliz er balkın çok 
sevdiği bir şıh•iyetin böy· 
lece ölümilndea çekindikleri 
için 11hvermiye mecbur ol-

Dövmek 
Keçeçiler .çeaberçi ıolra· i YENJ SiNEMADA i ğında Muatafa ıarbaılak i 

Hik11iyle t Karııı Nuriyeyi ıumamu• tatejtle BUGON lıtacl Satlittlal 

muılardır. 

Su ve pirınçten baık• bir 
ıcy yemiyea, beyaz bir meı · 
liktan baık bir ıey giym • 
yen ve millelininin menfaa· 
tinden baıka bfr gaye bil· 
meyen G d;oin y lnız Hia-

diıtaad• d ğil, muht lif 
Avrapa ve Amerika mem · 
leketleriaiado de hayranları 
ve m .. nıupları vardır. 

dövdBğiiadea rakalaamııhr. f Ka1aak tanhadu beltel••• ı 
§ Keçeçiler ıaraçotla bol- Tirkç• ıarlnlar: lllz•JY•• S.aar taıafaa. 

vanada HBaeyin ve Mehmet 1 daa okaaaa Tlrkç• •&ıll •• Tlnse 
birbirini dövd6kleriaden ya- ı ıarlula bl1lk ıall••r 1 

_k_•ı_an_m_•ı_ıa_rd_ır._-....,,-,~"=' i Harunurreıid'in 1 
PATATES i Gözdesi I 

Me:ıar lik bafıada bal içinde ıA1rıca Hk defa Piyer Ritar Vilm tuahadaal 

431 numaradaki patatH pa· ı CENUP POST • Si ı 
zarı ada bu f aydala .ııdaaın ı A ı 
en nıfiı ve uc111aaa balı· ısea•ılar: 11,15 2,15 S,15 8,15 te camarhlll 
cakııaıı. 13 1 pazar 9.20 de 1 ... ............. ... 



SAHIFE4 ---------------(HALKIN SESi)--------------- t 18Mart U 4 7J 

Milli korunma kanununa 
agkırı hareket _ .. __ 

Karııyakada Emniyet ıokığ1nda oturan 
Ali o;lu kıHp Rahmi ve Halil oğlu Meh
met nam kitler evleriada yaşı küçiik olan 
dana ve koyaau keaer"'k satmak istedikleri 
ibbar edilmiş ve ıuçlular yakalanarak hak 
larında meı\ıut suç zabıt varakası yapd
mııbr. 

Keçecller Çerçıoğla sokağında tacir Yu· 
sef oila lıak ve Benıiyoa oğlu ·Çako 22 
numarala ükçe liıtiğinia 12 adedini 400 
kuruşı Htmak suretiyle ihtikir yapbkla-
ııadan yakılaamıı ve adliyeye verilmiştir. 

§ Meıarhkbıınıda •ıeı Ferbıt oilu Ali 
dükkiaında pirinç pilavı bulunduju halde 
müıteriye Htmadıjıadaa yakala11mıı ve 
•dllyeye verllmııtir. 

§ Bılnrcılar ç1rş11ıadı kalaycı Muıtafa 
otlu Muhı;rem kalayın kllosuau 13 llra1a 
qtmık ıuretiyld lbtiklr 1apbiıadaa yaka
laıunıı ve adliyeye •erilmiıtir. 

§ Keçeciler Çeneereciler ıokıjlnda ma
•lf ataracı Şıb•n otlu Eyilbftn f ahit flıtle 
kumaı Httiilndaa yakalaamıı ve Adliyeye 
verifmlttir. 

§ Çorakkakı belediye mıntakaıında Nu
maa oğlu Ramazan ekmek karaeal lverll· 
mJı olıa nüfuıunu silmek suretiyle ikinci 
bir karne almak teıebbOıliade bulunduiun· 
dan yakılaamıı ve adliyeye verilmittir. ---

Nisan ayı ekmek 
karneleri geldi 

----
lıtanbul - Niıan ayı i~in balkı teni 

edilecek ekmek karneleri Ankaradaa rel
miıttr. PazartHiade itibaren kar11elerin 
kıyf!lıkamhklara verilme.ine bıılauacakhr. 
Nı11a ayı karaelerl yeaidea tanzim edif .. 

mlı olaa aiır iıçi adedide göre tevzi edi
lecektir. 

Geçen ay ağır itçi karaeai alan bir çok 
lrlmseler!n inıtlüp ıeraiti haiz olmıdıfı 
••laıaldırındııa bunlar tasfiye edilmiılerdır. 
BD 1bıdea bu seferki tevıiattı mBbim mik· 
t1rda t111rraf temin edilmiı ol•cakhr. 

------
Zabıta Haberleri 

lldçıımelik 819 11cu ıokıilta H&ıeyin oila 
bammal Mehmet Ali aıçı Beldrin evine 
ıirere~: .. Kocaa k6mllr aldı iki çovıl · ııti
yor,, dıyerek aJmıı olduiu çuvalları •atmık 
ıuretlylı d0Jaadırdıiıada11 yakıJaamııtır. 

1 Bayraklıda 1612 aci ıolıı:akta otraa 
M111tafı kızı A11e ve aaa11 Feblmo men
faat mukabili olarak evlerine bir takım 
erir ek ve kadıala11 kabuf ederek f abuıa 
•uıtalık yıptıkla11a yakılaamııtır. 

§ Karaatia laaa& caddeıiade Kemalin 
lclareıi11de buluaaa otomobili Ali oil11 9 
1811•tla H&1eyiae çarptırarak hafif ıurette 
JUalaamaııaa 11bebiyet verdijiadea yıkı· 
lı•mııtır. 

--o------
B. Tevfik Rüştü Aras 

lltıabul - Eıki Londra büy&k elçimiz 
B. Tevfik RilıtiJ Arac tayyare ile ıebrlmlıı 
ı•lmJı •• trenle Aakuaya hareket etmittir. 

RADYO • TELGRAF HABERLER] 
Anadolu aJansının 
Radyo Hlllsaıarı 

----o--
Berlia - V ıtlnrtoa ıiya

f et iade lariliz ıefiril s Raı 
sefiriahı ıoyledikleri natuk· 
larda fark •ardır.2 Halifaks 
z•mıaı müttefikler içia kıy· 
metli göatermiı Lihhıofta 
Almanlara kırıı yeal bir 
cephe açılma11aı latemiıtir. 
Ankara-Duıton Rad1oıu 

Hitleria aut.kundan Almıa· 
yanın mutlak ıurette mıila
biyetlnl kabul ettljiai ma· 
n111rı çıkarıyor. 

Ankara - Berliıae ıöre 
Ruslar Irandaki lııal bölre· 
ıini ıeaiıleti1or. ltaJyaa 
radyoıu da Rumye ıölil yı
kıaıada Çin Hk•rleri bu· 
lu11dutuau ı6yliyor. 

Berlia - Iranda Rumye 
KÖI& iıtlkametiade hareket 
edea Sovyet lutaları Revendi 
yoliyle T&rldye budadu bo
yunca ilerliyorlar. 

Londra - Harkofua dBt· 
tüğ& teeyyil1 etmiyor. Muha .. 
rebe bu ıehrin bariciade 
devamdadır. Çeteler ise ıe· 
bir içindedirler. 

Loadra- Muh11ar11dı 01111 
Alman 16 adı orduıunna mu· 
batara çeaberi daralmakta· 
dır. . 

Berlia - Oralda dOıma
aıa taarruzu ıoiuk ~·e kır
lara raimen ptııkürtülmtiı· 
tiir. Kır1mcla da Rua tıarru· 
ıu kıralmııtır. 33 tınk tıh· 
rip edilmiştir. 

Ciaevre- Yuaadiıtaaa 7 
bin tonluk buiday yüklll bir 
•abur hareket etmiıtir. 

Liıboa - ltalyıdı bu 1ıl 
bereket ııylfhr. IBu ytlıdea 
•ilmek ve ııda mıddoleriade 
iktıtat yapılmaktadır. 

V •ıiarton- Fillplaler bıı 
lrumıadıaı reaeral Mak 
Avaıtrılyı umum forduları 
bıt lıumaadadhtına tayin 
edilmlıtir. 

Ne•york~ Rut bByOk el
çlıi Litfiaof ikbaat zlyafe· 
tidde: "BJze yardım eder1e· 
nlz Berliae kadar rlderiı. 
Da yardım clahı bir çepbe 
açmakla mlmkindlr" demiı· 
Ur. 

Moıkova - Çenberdeld 
Alm111 ordaıaaua en mtıblm 
maka ••met mHkeıleriadea 
biri olıa lar611 ahamııtır. 
Dit•• 1500 den fazla öl O 
•ermiıtir. 

M ş,n 

Milli Şefimizin ltalyan Amir•' 
hitabeleri linin sözleri 

-Batt.,afı 1 inci ıabifede -
rlae day111ır, bBtü ters akıa· 
fara :koyabilecek albnlyette 
yetlıtlrilme lüzumu tebın&ı 
ettirdi. 

Milli Şef buadıa ıo.ara 

ekim bıh•ııa ıeçti. Güaüa 
euılı diğer bir işide gıaiı 
ölçüde ekim meselesi old u · 
iaau. yeal ekim içla f b&ki· 
metia haıırhja ve halka JIP~ 
biı renıı·ıırret ••!feclaldr· 
lıiıa ber yerde iyi kartılıa· 

dıiını. luı ekimiala her ·yer
de ftDlt ölçBde -- olduiaau 
ıöyledi ve memnuaiyetlai 
bildirdi. 

Sevrili Milli Şefimiz mem
leketin ıiyaıi durumuna ı•
çerek, .. burBa harpten ıa· 
rar ıörmemlı memleket yok· 
tur. Bazı de•letlerle biı dı 
onlar ara11adayız. harbın dı· 
ııadı kalan •e nlıbetea en 
az 11kınta çeken bahtiyar bir 
milletiz, " Demiı ve bu bu
ıuıtı ikaı edici deliller ve 
mi11llerle halkımızı tenvir 
ve irıat ettiktea ıoara dıı 
ılyasetimlzia gayet· açık ol· 
duiuau ve muharip· devlet· 
lere karıı takip attiilmlz 
doiru ve dirilst politikınıa 

Romı(ı.a) ltalyaa ımifll' 
li eJoraıllditıli ._ ıaıete.ı-" 
yaıdıiı bir makalede dfl 
mıma mıilfip edilmeıi lff' 
dıalzlerde hezimete aıt1tl' 
larak l•crld edilmesi ıa.ı- 1 
ıelecoiiai ve banua lçiD fi 
ıartaa yerine ıetirmeıl.. , 
tavılye etmiıtir. • 

1 lagiltereyl Atla•tikl' 
tecrit. 1 

2 Sil ••Jtl iııal. ...ı 
3 Ruıy•yı:beıtıraf il• Jf., 

deabiD• iamektlr. 

----
Musul petrJ 
larını korumsJ 

• • 
ıçın 

Londra (a.a) -Deyll ~ 
preı muhabiri Bajdıd 
blldlriyor:laglllı 11ker1 
fillerJ bi1ılerce amele ile 
ıul petrol mıatıkaları•• ~ 
haf11a için iatlhklm l::..ıl 
etmektedir. Haradaki bl~ 
ıeaglaler de Tıhra•• f"._, 
yorlar. Buradaa Talaraa• ~ 
car 1200 kilometredir. 'ti 
11ba 9 Ye ODUDC11 lr•• J 
dutlaranıa 11baııdu. 

alikadarlar tarafındın tak- -•-- &J 
dir edu~ıtinı ve oaıarıa bizı Almanyaldav 
ç•tıım•I'• 1evkedecek bir ~ 

hareketimiz olmadıiıaı ve 850 bin aslı" 
ufkumuzun bulutıuı olm11ını 
Himen ibti1ath ve bııır 
bulaamık ltiıumaau kabra-
maa ordumuıua blyiik bir 
azim •• ceaaretle 111111laıı· 
mııı beklediiial •e mille tin 
birlik •e beraberHk: duyıu· 
larıaıa bir ordu kadar ye· 
ailmez bir kuvvet ve kudret 
teıkil ettifial canlı ifadeleri 
ile ayclıalattılar. ___ , ___ _ 

istedi 
Lond;a (a.a)-~Ta~lt ~ 

zete1lae r&re Alma• b-rJ 
maadaahrı doja r c•~ 
için Romaayada• 300 ~ 
Maca. lıtaadıa 300 bi•~ 
yadan 250 bia. aıker i •J 
buaa karııhk bu meod~ 
lerla laer birlae ~Balk~i; 
daha faılı .toprak ,_.. 
teklif etmlttlr. Kan adadaki 

Yabancılar izci oyma i 
A11karı -izci oy ..... ,,-! 

rulaa okullarda matliP ~ 
ları haiz olanları• [1~ 
diae bakılmakıızıa o'l",J 
aJıaıbileceklerl alik•dl"" 

Valko•a (a.a) - Kıaıda 
bllktimetl ıabildeki yıbantı· 
laraa içerilue ••idi kıauau· 
nu meriyete koydu. Dualar 
23 bin erkek ve padıadır .• --o--

1 

bildirilmiıtir. ~ 

8. Fikri Tüzer Alb • ~ 
JsfaD bu) da Baırtı?..!!?' alb•" J4 

Ankara-Parti gea•I ıek· fiyatlara: 
releri Fikri Tmer Tılebe Reııt - 3475 
yurda iti •• Partiyi ilrilea- Hımlt - 3350 
diren dlfer iılerle mıııal Aılz - 3200 
olmak Bıere bu (akı•m lı· Halkalı- 3200 
tan bu&. bueket etmlıtir. 

Milli oiyansro biletterinizi ( su•ıt· ) 1:.......... ........ Çoraldrapl Polla ••rlrul . ı .. ,.. ... ~ ....._ ı.w. 011•a ,~ .. 


