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çıkar alyasl gazete) HA.LKlN SESi MATBAAS1NO• R~SIL .. ISTfl 

(Senelik 1,5 6 aylık 4 lira) (Sayı•ı 100 para) 

~ ON DA·KJKA 
-~------1---------------------.... ~-·D· Macar Avustralya Anıt Kabir 

'i11asebetleri Hariciye etrafındaki 
Çc)k 2ergin Nazırı çalışmalar 
Oıı~::;:.-;.ı.,.,1.. va1ıaıto;·~.:,-_ Bura- ilerliyor 
''-•11aı11 aldıj'a lblr ~ ha· ya ıele• laariclye aa11rı de- Ankara (•.a) - Anıt-lra· 
ı..._-· llre IMt idi ı meçle bulunarak Jıpoaya· bir iti ile uğraıaa jBri he· 
, A_ I•• mua•I• yeti d61a de ralıımaları11a 
' ... t•••ko lMacar Ra- nıa Avuıtralya •• Yeni Gi- y 

.... llalaaıe&etleri etrafta· ae7e taarruz ettitl 1B• Ja· devam etmlıtir. Heyet ıu· 
t .... i d ' b poa bezimetiaia baılaaııcı aulaa 50 proje ara1111da 8 
,..,_ eç • en 1.ıoara 11 adediai seçecektir. Baalar 
iL tler belirtilmektedir. gibi tellkki edilmeal ıerek· 
~ tiiiai ıöylemiıtir. arHıada Hçilecek proje ıa· 

"- L._~• ba11aı Ru la1r&i· ---o-- hibiae inııat 11raıında her 
~ -,.ma11 IBıeriae Ru· tilrlil m&dabılecle balaamık 
~ tle ll\lacarla araııacla lngı·liz amirali hak ve aallbiyeti bıbıedl-
~·· kardeılltl nazara Jecektir. 
.. .._. 81at&aata Mac1riata· SÖyliyor Aaıt·Kabır iaıaatı içlD iç 
' t•iıllec•k lalç bir 1•. Loadra ( a.a ) _ lagiliı milyon lira tahılı edllmiılir. 
~ l•ıete·erde yer alma. amirallerinden Lord Chefield Baaua iki milyonu biaa lçia 
~~ •tmlı ••~bu emri dmeçte bulunarak Paıifiktelıi 11rfedllecektir. Biaa çok 
~•t tatttlk eclildiil mubteıem olacak ve bazı 
~ ...... laıiliz 91 m&ttefik doaın· tezablrat vukuuada 15 bia 
l'tıııı.......:-car matbuatı · ıerek ma_laraaıa cluramlanaıa pek 
it... ~ .. ,atlaki ramea bal vakıada d..t.iıece;ı;,;ni baaua kiti alabilecek bir ıaba11 bu-
-'""' • J 

911 •• !uaacaktıt. 
L ••ta ılrdlklerl sallm • bir ba1•I mab111l11 olmadıg" ı•ı 
"' Aaıt-Kablrde aynca bir '-ıl: terebe ıRamea •ı· belrittiktea •o•ra Y••i laıa mllle balaaacaldar. Oç oda· 

ti t••lsld laaıaıaadaki edilıcelr baı p ı•mllerlala daa ibaret olacak olaa bu 
~ ramea ricali ••fretle ta1yare blcumlarıaa kartı m8zede Atatllrklla el yazı· 
~ 1D11br. lıt• ea Hlllal· alınacak tedbirlerde tadillt ları ile yazılmıı yazılar, im· 
.._,:•tlet adamı ıifatile icraıı ıırektiğiai ıtiylemiı· ıalara ve ııhıi bir çok eı· 
'•t edea bııveldl ma· tir. O aaman J•poayaya çok ya11 ile okudaju kitaplar 
ML.; 4ateaHko mlhYer bD- •iar darbele iadirettilıceji:ı. balaaacakbr. 
.. ~ tarafıadın vaki olıa --•- ---o--
._ .. dı raime• bu buaaı· 
"-1 !._ 161l•m•~ mecburiye· ...., ..•. - .. 

gemileri 
İatemit 

ti.-. (ı.a; .:.. lloa~••i· -·•eti u .... , lali· 
•la ı•mllerlal kora· 
lcla Amerika• harp 

latemlıtiı. 

~ika kaçamakla bir -.1p1r. ----·--
haham 12 

• idam edildi --.. 
~Pltt• (a.ı) - Me••· 
~ ,........ telalllh•ı 

'12 ...,. •••• Wr laalaam 
,..... k..,.... cllıll-

'·'"'•ttle hlem eclllmlı · 

Deniz altında Orta Akdeniz· 
hayat: de taarruz 

Remw(a.ı)- ltal1a• deni· 
ıaltı11nda Amerika •alarıadı 
dolaııa bir ıaıete 1Dallabirl 
bu aeyıhatindea l»abaedip 
di1orki: Amerika ıularında 

dolıı•• deniıaltılar içia iaıe 
çareleri vardır. Oalar deni· 
ıi• açıkları ada meycl•aa çi .. 
karlar or11dald laıe ıemlle· 

riadea eraak alarlar, iyi laa· 
valarda iıtrıhat ederler. 

oP -

Muiladaki 
Dalaman~ 
Çiftliği 
Maıla (a.a) - Muılaaıa 

Dalaman çiftlliiade çalııtı· 
nlacak mıh" lhalar için iaıa 

olaaaa (biaa dl• tlreale 
açılmııhr. Tlıeal mlteakip 
200 dekarlık • araıiaia iıle· 
tllmuiae baılıamııtar. 

Kılaire (ı.a) - Ortaıark 
kararıibıadaa: Oıta Akde· 
aiıde tayyarelerimiz &ir dBı· 
man kaflleıla ıs teıadBf ede
rek, taarrua ıeçmiılerdir. 
Bir ticaret ıemiıi yakdmıı 
biri dı torpilleamiıtlr. --o,--
Fırtına 
Tahribatı 

Stokbolm (ı.a)- Mltblt 
bir fırtına dealzlırl kabart· 
mııtır. Deniz dalraları Mar· 
may civarındaki ılmeadifer 
yoll•rıaı tallrlp etmlıtlr . 

--o--
Yeni tedbirler 

Vıılaıtoa (a.ı) - B&t&a 
Amırlkaa llmaalırıaclaki te
ılaatı koramak içi• bir be· ,.t karalmaı Ye baııaa bir 
amiral kama•dın olarak ta· 
JI• kılı•mlflır. 

Başvekil juri heyetine 
ziyafet verdi 

----
Ankara - RHat tepede yapılacak aaıt 

kab1r projesini tetkik eden jari heyeti ça• 
hımalarıaı bitirdi. Raporunu haurlamap 
batlıdı. Rapor buıla baı•ekllete •eril .. 
cektlr. 

Baıvekil Dr. Refik Sa1dam jarl aua 
ıerefl•• dla Anadolu lıaliblad• bir 111• 
ziyafeti yerdi. Maarif, Nafıa vıklllerl ile 
matbuat amum m&dir6 ve Aabra ••illi 
ziyafette balaadulaı. -- ... 
Küçük ıiıe ile rakı 

sablmıvacak 
Aakara - lalllıarlar 15 ıaattlitnllk ki· 

çlk tftılere 45 dereceılk rakı doldar.a
maııaı lıeımlıtlr. Plyıı•dakllu hittikt•• 
ıoara 25 ıaatllltrelikler de peyderJMJ •· 
tada• kalclualacak •• 45 derecelik ralrılar 
50 derecelik rakılarda oldaıtt slbl J&nm 
litrelik tfı~lercle ıatalacaktır. ------

Urfa mebusu ve 
v • 

yegenı 

kararı 
beraat 
alclılar 

Ankara - Maarif ceml1etiadekl Jollaa• 
luklar yapbldarı ldcllaılyle muaalı•tl tef· 
riyeıi lraldıralıa Urfa mebua• B, Refet 
Olıeale yeieal Kollej veıaedarı Zeki Otı•· 
ala •iar cezadaki muhakemeleri dl• ••ti· 
celeadl. Saçlu ıaaılaalar mlldafaalanaı ,.,. 
blar . 

Mtldaf aalar reç va kite kadar ılrdl. He,. 
eti blklme m&zakere1e çekildi •• bir .... 
det ıoara Refet Otıe•le Zeki Otıeala be· 
raetlerl•e dalı olaa kararım tefhim etti. ---~ 

Kahraman askerle
rimize armaganlar 
Af7oa - Atkerlerimia• kıtlık la .. IJ• 

toplayan komite ••••lcı •erdlil 6 bla lira• 
daa baıka dalaa 1750 Ura ile 1027 parp 
eıy• teılim etmiftlr. 

1JALlll SESi 
o 

HAKKIN 
8E81DIR 

Gaz verilmemit••• 
Bir oka1acamaı ı•ldl • bea Dejirmea 

datıada llrfncl Mahmadl1• malaıU .. lacle 
Emirhan Ahmet ıokaiJacla Si •amara .. 
oturuyorum. Şebria her tarafıaa pa ••rll· 
diğl halde biılm aolıatı, Yerilmecli, &lrkıı 
çocuk baba11yım. Y analarım alıpmlan 
deraleriai çalıııcalı ıııldaa mahramdarlar, 
dedi ve allkadarlan• dikkat uun• cel
bıtmemlz latendi. 

HILlll SESi HAKKIN 
8B81DIR 
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: -41- Y aıaa:SIRRl SANLI : 

Pişman mı 
olmuş? 

" Gençlik· kulüu-ı 
Hır ısı bozan, hır duzenı altüst teri kongreleri 

Yarışlar ve 
Güreşler 

lımlrde bir otelde m~ 
Ömer He•ıoy, Hbıtm,a ~ 
racaatla, ırkıclqı U 
Maıtafa Aral ile birlikte ~ 
ı•• •••el ka1amca N~ 
Erk11adaa 156 lira1a ~-
alcbja Wr altla bileziji •" 

adın kazancımıza uuaun bir 
bayata razı oııamamızdır •• 

---o--
ŞıdiJ• ıalH11ıalaaarak ıorda: 
- Ytae ba kadıa kim? 
- Kırk hefi•I ı•çmiı ıimank •• çok 

aptlal bir lraclıa.. Çlrlmei• baılamır ho· 
nk bir me1ve. 

- Oaa ba1le ıimutaa kim? 
- Her laılcle be• cletU •. 
- O laelcle kim? 
- Her cletllifal J•pmafa, laer ldedlflai 

,.r1 .. ıettrmet• mıcnr koc111 .. 
- Neci•• oaa• laer •na111aa 1erlaı ı•· 

tlım•i• mecltar ola1or? 

- Çlakl ··•••lrl•k• adam adam 
lllkllala kınhiı ahrkea, kadın da adamı 
para ile kllellk içl• Mb• alm11 bula•a,. ..... 
Şimdi telefoala iyle ıulam•i• baılamıı· 

b ki NHııadıa da utlar " talııammllB ti· 
k1auek tılefoa mıkiaeslai pri&iadea çıkar· 
maja mw.ltar olda. 

Baaaa lıeriae Şacll1e biraz aefeı ıla
ralr, biraz te11lli balarak Nlbacla tekrar 
aorcla: 

- Ba belan ıeadea •• iıti101? 
- Bir 1e1ılaat ırkaclıtfıiı .. 
- Nereıi lçla? 
- Bana bpllcalan lçlıl •• 
- Nı •fatla? . 
- Keca.ma çok ıımlml l.lr arkıdııı 

...... ı.u,ı •.. 
- KOC1111 ba ı .. •• dl1or? 
- Koca11 ba lflerclea ılyadı bra11111a 

a,..ı ... •• ••lerlaclea ıelea kira •• 
lratlan toplamak •• ita paralara• bir 1'11· 
-. .., ... tMlim etmelr, bir luımıaı baa
lmp ,.brmak •• bl1lcek bir mikclanaı 
.. •••I ceWae iadlrmekle •9fıalcllr. 

- O....k paramı ol., t. çok parala 
Wr Wıala ••l•mektı• b•ıb bir 1•1 cll· 
.... ,.. bıa erkekleri• ba1I• faciaları 
.... ah• almaları, ltlıl• darlaelerl clalaa 
...... ec1 •• u..,. ı•balte ........... .... ,..,. 

IWlııt,, Şatll,eala lla ıoa llzlwladıa 
••••• Wr tarla tap ıeımlı olacak ki 
.. Ma JI• ukelderl mNafaa et .. k 
lııl•••WJI• para allldı •• lllm lla;ata 
kant••k lçla clla1adı laer ı.,t fe .. ra 

~·dlmr" ... -··· '"' itt• .. Ml,lk Wr. 
RC ,.,. çakarmalıı lahdi •• ş.•ı,.,. ..... : 

--.. ---
llmirdeki ıeaçlik kallp· 

leriadea ekıeriıi, maı11e• 
f aali1et mlddetleri•l dol· 
darclaldan halde alua .. me 
macibiacı J••i koaır•l•ri•i 
akdetmemiılerclir. Ba ı•· 
çikme kallpleria faall1etle • 
ri balumıadıa 11rarh ıl· 
ı lllmllftlr. 

Hk olarak lalmlıclelri 
pazar rtıl ıaıt 10 ela At11 
ı••ılllr lrallbl ••••lllr 
koaırnl•i kallp bl-.aela 
yıpıcıktar. 

- --o--

2300 Lira 
Aıınlmıı 1 
Şılııitlerde otana balııce••• 

Alleddia lzeriade balaadar
daja 2500 Hr•JI lıclralbıcla 
kadıala •e çaljah bir •il••· 
tide• dlaerk•• balııcel•r ara
ııada arkada1lar1 tarahadaa 
ıorlı alaaclıtıaı lelclla etmiı, 
arkadııluı da Aılle•dlal• 
paruııı kamarda ılmafa •i· 

ı 
J•t •tmlt••• .......... . 
•nıeçtlklerlal llJl••ltler· 
cUr. T alaldkat de•am ıcllJOI. 

--·&oo--

Ateıle oyan 
olmaz 

----
Pasar ıinl Klzıl~aladı 

ba1h1abak ola• ilkbalaar at 
,.,., • .,.,.. ••••• apor •••• 
ll1etl açalmı olıcakbr. 

BIJıelu arıaı ""' mi• 
ıabakıları da pazar fl•I 
dı•am edecektir. ·lamlr ti· 
r .. çllui1I• Kocaeli rl"ftl· 
lerl dl• ıebrlmlae ıelmleler· 
i11r: ----
Gençlerde 
lnkipflar 
Şark ... ,. kampaa,.. 

ıelllllk kalllll tarafnlelaa 
keacll fabrik•••akl mi· 
keDeflerl çahfbrmak •• be· 
deai kablll1etlerlal ırbr· 
malı d .. laceıll• bir lımlp 

blaua •• Mrcle ıpor ııloau 
••1•••• ıetlrilmiftlr. 

Dla alqım ıaat 17 ele 
ba k11llp blauı ile Al•••• 
açılma tlrıal dawıtlllerl• 

lauarile 1ap1l•ı •• ı••fleı 
tirli ıpor ,ıaMlul•.. ek· . ., .... ., , ...... , .. ,. . 

blae kor•ui•a. Wr 
................. r 

elu ...... IHr ka•• ,. .... '° ........ ... 
lemlftlr. 

Dl.., ..... ,k:.-.. 
•• ....... ç .... . 
o •• Ha.o,.. ita 
k...tlalM WrMbra t_..,_. 
.. ...,. ettlillll. ......... 
ı- takbldu - .. 

... lptlllal "'' ... 
Te•lllata lclna• 

••ldMlr. 
• 

Tirldye 
Şampiyona 
Mllb irim• depla 

-~·-· ••• ~ ,ac:11 ... 
lıerlae 1akı... Tir""' 
ıarap MrlacUlklerl .~ 
kalan •• p1•p ... pi 
lan&ll ...... , ... ,. 
rl8cllltl .,.. ... .... ._._'!"il .... 

• -- - . lkmek1k 
Borsababerleri Nı.. a,. .. a1c1 

Dl• boruda ldm 52·47 llaıtlan .......... ... ... 
lrarap kaclar, ladr 2S. 24 mlftll· Yeal lmıtlu 
kara.. kadar, u,U. Jlla aa•aralacak •• WrlM'lll"I 
100 • 102, .... '°. 68, ..... ... ..... .. 
ilamdan 25 - 23,5, ıua1,. ...... lac• tım _......, 

21 • 25,5 kar .. 11bhatfl1r. _
11_'·------...-.21 

C lmlr Slcll Ticani 

il 1 .... ,, il ......... : - (il...,,_• Gla_.) 
lltaabal Alma• a1ar11tlb 

eaatltlll mlcllrl B. R..wf 
Nıama• ıelulıalnplmlttlr • ......................... 

Tireaia Gllıçıa •lal1•I· 
•• llajlı Dereli kiyi mala· 
tın Mellmıt S.ıu e.taclı 
tabaıc&11aı lıarcalarkea ltlr 
kaza olm ... clba 1ı.,... 
•lcudaaaa ut tırahaa 
ruh1••k ajlr .19NHe · 1•· 
ralaamU1aa ıebebl1et ••r· 
mlftlr. llelamet Seser Tire 
lauta•ul•• kalclınlmıfbr. 

caret•n.U.....,.. 
fartalar a ........ • ..... ........ __... 

1111111 •• twllaflr• • 

1 ~·h s· c1a ı ..,. ........... . 
E.I &mra mema81D I Müunm GI ....... .. 

ı Lli• .. 11 ......... ttnJa,.. •• .. •• •• ltiJlil ı tleuet -···· ticaret 
I TORK FILlll I ••11 .... lula•tln 

i K 1 S K A 1 C 1 ::-:-TRd 
ı S.ı rolde: Ertapal llalaıl•, c.w• , L Galip, ı •• .. 1••••: 

- KHı•lır ılı YI ta•alet ıtYdulJlı o 1 Fatma Arlıaa, S.YI Td 1 K...a üpü tlc.r«' 
._., .... Mr rt•lflerdlr iri H11 1 S.a•ılar: 1-S-5-7-Ma .. Cmaartell·Pmr 11 •• •.-ı naı h ...w. ,... 
.,. .... ma•am lııl oalan u ıeJ••I•• aı 1 Dikbt: Filmi• ltlrllld ılal 9 ........ ..__. bhh"r ı fat.raalar . ......... 1 
ltaaefı, aı 71mlfı, aı ı••ei• allıbra- l•amaralıdar. Bilıtlulalal ıalaalataa alalalUralalL Telıfoaı257SI • IOlsalda 6 ••' .... 
..,.raı •• t.lıfm de mıqamıı, kıııacımıı i• ... JUi teptu 99 
.................... ,... ... ... ı.riai tat• 1 T • d Tel. I .................. .... 
.... lıılfl , .... , •• bari faıla munfları· ayyare ıınemaıın a 3616 il •• pamalıla ... 11115~ • •••ell lratluıaclıa Weılaler .u11 J•ila Baıla mıthaeierde• iUltüea l alelamam toprak . ..... ... 
Wr k11J1alıı aramalı mıdaar kalıJorlar. ı DEANNA DURBIN'ıa 1941 Slpu Filmi 1 ala• ıat•w ._.. 

Glrl1ona• yı, laer iti boıaa, 1111 dl· 
1
1 BAHAR RESMi GE21DI İ ilcan iftlpl .... 

1 altllt edu, ira•ımııı, elimize ı•P• Akp11laa .... tlcaMt 
,. .,,_ olarak Wr llırat. , ... olma· ı Rala ok1111a m•lld n ,aııl etlndlılcl pr •rla tlola ! tlcarıt ba•• .. _." 

1
1 ••••la • •••ti• .. nlıa •• ı ..... ftlml •• • slr• llcllla 4262 • 

- • -Ar .... •ar- 1 ZINGIN ILAVILIR ! aalıaıt•• a.cl 
ı llatlaıler: 1.15 3,15 5,15 7.15 •• 9.15 Je •! illa ..... 
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~iik san'at- \ Otobüslerin 1 Elektrik Sebze köşelerine 
.. , kanunu Yolları Tarifesi bugünlerde neler 

ekilir? -= o-----
~k ~ ... 1'•- KDçDk aıaıtlar 
~ Projeaiai hllldimet 
P,.. • Mıcliae vermiıtir. 
~..: lt..ıhcı ıu ıayeleri 

1 hıtmaktıdar: 
.......... Aı aermıya ve f•z· 
"'- 11• çılııaa miiıtakil bir 

2 t Zlmreıi yetiıtirmek. 
~ ...... Mımlekıtimiıin ıu,· 
~t . lair:malalyıt ve .buıu· 
~ l&ıterea ıanatlarını 
-..'-:"'" ve lakltaf ettir-

S ...... U 
~ maml yükıelfıler· 
'- llallnaklia olduiu kadar 
'9ft "'ttıeuir ola11 kuv•etli 
~rta LHDat tabakaııaı 
,_,.._ketin her tarafına 
'• ı-ıc'' olarak yaııtmalr 

t iıaf ettirmek. 
.. ,. ...... Kurulmakta olaa 
' lıc ••nıyiin tamamlayıcı 
~ la&aerli 11natkirları 
s lr1111k. 

~...... Sanayi ıahaaında 
~lırıD kablliyetf im· 

~·· artırmak. 
"I bl. llımleketimiıln umu· 

' 1•ılae ve iktisadi 
• '• 11111•• uyıua himaye 

~t~tlıme tedbirlerile 
' ~ llaatlarda çalııan 
~ •dlfıarıa mali ve ildi· 

ıt -.._ '"l1etlerlai yilbelt-

) ...... K 
~ içik ıınat men• 
~ •ı memleketia umumi 
-, • dl •e ıınıyi p ıeaıip 
~leipU11iae ayı un bir ıe-

1etlıtirmek. 

' ki;-halkı 
-.._tehiri endi 
~t •• blldirildiii e sr6re 'it .. Macar hududunda 
"-1 .. .;•tiçl ldiyüade ama-

~·· bir zehirlenme 
~ olmaıtur. Bir kıç 
~ lıerl kapılı "bir va-
S . çok miktarda metil 
~ ... •ıırmıılar ve buau 
L~ '-• b111m akrabaya 
'~ 'lıaaiılerdlr. Ba alkolü 
~ 

1
'1tt1erden beıi birkaç 

..._..,._ ... ,. 61m&ı, 30 kiti 

~ ' la.ılı t•lmlı, SO kiti ........ ,. 
~Zayi 
~S.-llıataka ticaret mü· 
~l·ttt•n almıı oldaium 
t....'la taılllli ve 242-A 
~ .. Is bia kutuluk ıtan· 

.:,• •amaralı çekir-
~ " lalim kontrol 

••yi ettim. Y eai· 
lt•claa ı&ıl ıeçen 

ls.:.' ~llılDI, kalma .. ı;ı 
~ .... 

E. R. Roditti 

• ---o---
Tepecile iıliyen belediye 

otoblılerfaio yoluna k11ılt
mık için Gazi bulvarı ye• 
rine Fevzip•ı• bulvarından 
gidip g lmeteri bir müddet· 
ten beri muvafık görülmüş· 
tür. Bu ıuretle gidiş ve ge· 
fişte yarım kilometrelik ma
zot t11ırrufa yapılmaktadır. 

Ayni maksatla Eşrefpıı• 
otobüsleri Mimar Kemalettin 
cıddeaiadea, Kültürp ark oto· 
bOıleri de gazi bul•arı adan 
geçmektedirler. 

--o,--

Hırsızlık 
Kemerde Andan oğlu Jo

ı f belediye belllarından 70 
11atim uzunluğunda karıua 
bora çıldıiındaa yakalanıp 
adliyeye verilmlı ve cereyan 
edan mahkeme neticesinde 
3 aya mahküm edilmiıtir. 

§Karaatiaa laö.ııü cadde· 
sinde Bayram oğlu Nedim, 
Naki oğlu!Ha11nın furunun· 
dan 18 kilo kurıuo boru çıl
dığıadın yakalaamıf ve mez· 
kur borular elde edilerek 
sabibfae teslim edilmiıtir. 

§ lsmetpııa bultarnadı Ne· 
cibin depoıuadı çahıaa Meh
met oğlu Emia depodan 71 
kilo demir çaldıiıadaa yaka· 
lanmııtır. 

§ Oz&m kurumu deposuıs· 
da çıhıaa Hüseyin oğlu Ke· 
rim depodan çuval çalarken 
yakalaamııtır. 

§ Kuaosmaa oğla haaın· 
da Salih kızı GilllD, Mehmet 
kııı Şefipının bir entariılni 
çaldığından yakalaamııtır. 

§ KıılarağHı hanında çı· 
hşao Maıtafa otlu dökmıcı 
Raıit lbrabim oliu Galibin 
bir tenekeaiai çıldıjıadaa 
yakılaamııtır. 

-~ ... ----
Yaralamak 

lkiçeşmelik caddeaiade lb
rablm oğlu ıabıkah Ali ev
velce araları açak bulanan 
Naki oğlu Cıfer ile kartılaı
dığ1 ınıda bımil bulunduğu 
tabıae1yı çekerek beı el ateı 
ederek Caferi ağır ıur,.tte 

yaraladıiıDdan yakalıamıı 
ve adliyeye verllmlıtir. 

Cilt ve .. Zübrevi Hııtabkluı 
MtltelıHaııı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Beyler No. 79Tel.2727 

Dr. Fahri Işık 
16-h Memleket baatao11I 

Roatkea milteha11111 
Roatlıen •• Elekbllr tedulıl 
faınhr. lldael BeJl•r Sokak 

1' rı, j ... 1!: . Q:J. IHI 

---o-----
Allt ayhk de9fe;içia~elık+ 

trik tarife lıomiıyonuacı 
haıırlıamıı olan elektrik ve 

· tramvAy tarifeai •nafıa ve· 
killiğince rtaıtik olanarak 

. keyfiyet belediyeye blldiril· 
miıtlr. i 

El!ktrik kllovat · ücreti 
lzmir ve 11Kuııyakad~.!_llkf 

" Ve ev ihtiyaçları içla 14,S: 
kuruı, eadiiıtrl için 7,25 
ükuruı Bucı . •e Bornovada 
ışık ve ev Jbtlyaç!!!!__i~aJ 

, 15,25 karaı ve , eadildrl 
içia de 7,S ~kWaİJÖlarak& 
kalmı1tar. - -·---

Eıki fiatları 11blt - tüiuD 
ba t&r'ife:baıllakl iJ ı•çlm 
maauraıı karııııadı balkl 
lehine ekonomik bir ebem .. 
miyet taıımaktadır. 

o 

Çiftçilere 
Tohum 
Mera\dı çifçllere te,ıl 

,.edilmek &zere Ziraat vcki · 
!etinden 2000 kilo 1oaca~ 
tohamü'göııderllmiıtlr:~ 

-:yuıy_etçe .!_OObia idi~ -~i: 
"''" tohamluiu ve 7 bin kH 
Jo da kumdarı ıatıa ah~mk 
Ziraat bankıaı vıııtaıiyle 
köylllere : tenilae ]• baıla•·r 
mııtır. _ .. __ 

---~ 

ıstanbul - Ankara 
--han safa}'lı~!_I 

lıtınbal-Ualmlıdekilay· 
daaberi A•kara • lıtaabJ 
bava seferlerine baıla•a· 
cıkhr. 

- .. -
Diş '-·.tabioleri-. 

nin kararı 
ı.tanbul-Tlhk dit tabip· 

lerl cemiyeti •o• toplaab· 
ııada Yuaınlataadaki .neı'7 
lekdaılarıaa yardımı karar 
termlıtlr. ı - -

--o--

!!! 
Bahçelerimiıde _bodur •e .. çah beıelyele· 

.;ri yetiıtirilmektedlr. Sultıaı elenen çeılcll
de IstınbÜldı çok ekilir. Karpa lkea je
şil olarak, ... kabuklıriyle-pltirilir. Soaralara 
taneleri kullanıhr. Gelelim ekimine: 

Bezelye ekimi b111 k&çnk farklarla uk· 
la ekimine yılundır. 0 8akladaa ıoara .. he· 

IJmen bezelyeyi •I• alablllrlı. Bahç•cl• be· 
fzelye lçia ayrılacak .kaıe1e (bodur lçlo) 
30 40 (çala lçiD) elli atmıı aaatlm aralakb 
ve birbirine maYııl ipler ıerllir. ipler 
oıboyanca açılacak · çlı.ller bakladakllerden 
daha u derin olmılaclır. ' Çlıiler içtrİIİ•• 
.tohumları oabeı ylrİİıt-aÜUm aralıkla Hr · 
per toprak ylıllnl brmı!darıı. • 

B11el1• bakla ılbi taae 1'1brodea laoı · 
laamaı ylı mehe kare .. ylı &Jçiılaile be· 
ıelyelik karmak içla 500 600 ıram b ı· 
zelye tohumaaa lbtlyaç ı~bllllr. 

Blı ldSıemlıde buran bakla Y• beıı!ye 
ektik. G•lecek klıede clıha baıkalan•ı 
ekip yeailerlne ı•çecetlz. 
K&ıımlıde, ıaraııaa rare ele alac~tımıı 

bahçe lılerladıa faydalanmak ltterııniı 
izlemekte geri kıfmımab11aıı. 

Ofis tarafından ayda 
_tSO ton ~ pirinç, 

300 ton fasulye 

-~t.kara - Haber aldıjımıq ıare lıtu· 
lbul piya111ıada ba11 ııda maddelerlala 
darlığı aazarı dikkate ahaaralr, a7da 150 
ton pirin~ 300 ton f aaalya, bir parti ola• 
rak ta~l600 teaeke pıJlllr,'i: 600 teaeke 

tHdeyata ve 100 toa balıaran pl)ıta lla· 
tiyacıaı karıılamak lzue Toprak •• Tica
fft ofiıleri tarafıatla• ıabta arzedllmul 
için Ticaret •ekiletiade• ba mı ... eaelere 

.. emir •erilmlıtlr. -- . 
~TEVZiAT NlSIL YAPILACAK? 
-Şehrimiz lııe ... mldlrllfl, enelce atok 
secnımıı olan 150 toa plrlaç ve 158 to• fa
•ıal1ajı llatl1aç [aablplerl•e tevıl etm•te 
kar8r •ermlıtlr. 
-Fmlya ve pirinçler eneli yahla olsal· 
lara, butaaılere, bayır ve bima1• cemi· 
yetlerfae dafahlacak, artu kwm koope
r.ilf •e bl1lk bakkaH1• mapulan•• 
milecektir.! Jbtiyaçlar, bir llıte ile lap 
-mldlrlljlne i blldirilecektlr .• 

Vakıflar 111111) RlldOrO i YENi SiNEMADA i 
Şehrimizde tetkikler ya· ıumam~• lıtetlle BUGÔN lıtıd Sadett••I 

pan Vakıflar amam mildir& ı Ka1aak tarafıadaa beıtel•••• ı 
U. Fahri Klper Aakaraya JTlrkçe ıarlular: Mlze11•• S.aar tarafta ı 
gitmlıtlr. dıa okaaaa Tlrk~• alıll •• T•kçe ı 

---------~ ı ıarkdı bl1&k ıabuer ı 
lzılr Aı-ırllk Şube i Harunurreıid'in 1 

sinden: f Gözdesi 1 
338 Doiumlu ve bunlarla :Ayr~a ilk defa Piyer Riıar Vilm tarafıadaaı 

muameleye tabi erat pek t CENUP p- ·--i 
yakınd~ aevk edil6ceklerdlr. ı OS TASI ı 
Şubeleri haricine çıkmama· lSeaaılar: 11,15 2,15 S,15 8,15 t• camart..tı 
ları illa olaau. :~pazar 9.20 de 1 

•nn•r ... nuw .. · ............ ..., .. -· - ------ .... -~·- ... . - . 



SAH1FE4 

Basın irl.2i men
sup E:Lr ı ~öste1 ilen 

kolaylıklar 
Ankara- Matbuat umum müdürl6ğ0, ba· 

ılo birliğ i men uplarn a mabıuı basın kar· 
tının verilme tartları, mcriyet müddetler 
ve kartların bamilletirı e ıöıterilecek kolay· 
hklau tespit eden bir nizannıme hazırla· 
mııtır, Yarından itibaren meriyete girecek 
olan bu nixaDaameyc göre, ıarı , yeıil ve 
mavi renkte olmak üzere 3 kısma ayrılan 
baaıa kartlarauın temin edeceği kolayhld11 
şunlardır: 

•) Basın kartı hamilleri , kutları ibraz 
etmekle Jevlet veya belediyele:ce veya 
bunlar adına iş yapın müe11eaeler:tarafıa· 
dan gerek ıehir dahilinde gerek ıeblr 
araııada işJetme idarelerinin baiz olduiu 
1allblyete dayanarak nalcll va11talanadaa 
tıaıilitlı veya paraıiı olarak yapılabile· 
cık kolaylı klardaa iıtifade ederler. 

b) Kart hamilleri, resmi ellerle ld1re 
edllip rldilmeai ücrete bağlı bulunan koa· 
feraaı, müze, galeri, sergi, ıtıdyo hlpod · 
romlara ve bunlara benzer yerlere paraııı 
rlrerler. 

c) Kanunen veya idareten gizli bir tab· 
ilik veya moameltye tabi olmıyaa bldlae 
ve toplantı yerlerine kart bamiliaiD aer· 
bestçe ıirip çıkmalarına m6saade ederler. 

c) Matbuat kanununun 21 inci madde· 
ıi~ia dlier biikümleri mabfaz olmakla be· 
raber basıa karta hamili bu maddede zik· 
redilea hliviyet varakaııaın taıınmaaından 
V&rHte lular ve baııa kuta hamilleri _için 
bu nizaaname ile muayyen bu1111larda hll· 
•İyet varakası ve husnübıl ııhadetoımeli 
ve lkametgibı meıkiik vesika yerine kaim 
olar. 

d) Kart hamilleri, hususi mahiyeti haiz 
olmıyan her t6rl6 törenlere davetli ııfatiy
le lrabul edilirler ve vazifelerini ea kolay 
ifa edebilecekleri yeri abrlar. Ancak ali· 
kah daire ve müe11eaeler bu iibl tören· 
ferde baluaacak kart hamillerini tahdit 
edebilirler. Davetiye göaderilmeai tahdidi 
taıammum eder. 

B11ın birliii .a11larıoa verilecek ıarı 
kart hamillerine yukarıda yazılı bntün 
kolaylıklar yardımcı azaya verilecek yeıll 
kart hamillerine b ve e fıkralarındaki ko· 
laylıkları ve ml11fir azaya verileçek mavi 
kut hamiller ine [miitekıbiliyct ıartiyle a 
•e b fıkraluında yazıh kolayhkluı temia 
•decektir. 

Anadolu aıansının 
Radyo Hlllsaıarı 

o 

Veyvelin yeni bir va~ife•i, 
Romenlerle Macarlar dar· 
gın, Amerikan deni~ mu
vallakiyeti hayalmiı, Ame· 
rikan tayyareleri Tolıyo 

Berfin ve Romayı ~iy•ret 

edecekmif, Fransıslar teh
likeli oyunlar oynıyormuf, 
Aurupada oyalı/anma, lnwil 

tereye et veril11t~ecelı 

---o--
Londra - Geaera Ve1•el 

Hind Okyanoıa baıkaman
danlığına t.yia olanacaktar. 
Bölieaİ bata A•uıtralya k6r· 
feıi, Hiadiatan, lr1D, Irak ve 
Suriyedir. 

BOkreı - Baıveki Anto· 
neako, 0 1evri taıımauaı bi
len Rumenler, kla beıl•me· 

sini de bilir,, diyor. Sebebi 
de Macer ıazetelerinİD Ru· 
menlerin Traaıilnnya ıiya-

setindea babiıle y11dıklar1 
acı makalelerdir. 

Tokyo-Amerikahlaraa Yeni 
Giae deniz muvaffakıyetleri 

doiru olmadıiıaı, bunun bir 
hayal olduiunu bahriye na· 
zırı ıöylemiıtir. 

Nevyork - Nevyork San 
gaıeteai yakıada Amerikan 
tayyarelerinin Tokyo, Berlin 

ve Romayı ziyaret edıcekle · 
rini yaııyor. 

Japonlar da 
Sovyetlere 

saldıracaklar 
Çuakiar (a.a)- Çia ı&z· 

cOıl ilkbaharda Almanla· 
rıa doiu cephesiadeki ta· 
arruzlarile beraber Japon· 
yaaıa da Siblryaya taarruz 
edecetial röıterea deliller
den bah11tmlt •e demiıtir 
ki: 

., - iki Japon tümeni 

Koredea Mançariye 1611de· 
rilmlıtlr. Sabaliala ceaabua· 
dairi kıtalar ıimale rCSade • 
rilerek Sovyet hududu kar· 
1111ada toplaamııtar. jıpon 
kurmay ıeflerlde Maaçarlye 
ıelmiılerdir. Efer mlHtefik· 
lerdea malıeme alabllirler1e 
Çinliler Sibiryaya tecawlı 
edeetk Japonlara bllcama 
hazırdırlar. " 

--o--
Yani sanauı kanunu 
BOgOk Millet lıı

llslndı 
Aakıra - Ôa6m&ıdeki 

bııiraa aJıaıa birlade yD· 
r6rlük milddetleri ıoaa ere· 
cek olan .. Teıvikl Saaayi" 
kanunu ve ekleri esas iti· 
bıriyle muıyyen baıı vaııf· 
ları lııiz ıınai mlle11eaele· 
ria iıtifade edecekleri, ma · 
afiyetleri ve bunların tatltlk 
ıekilleriai tayin etmekte ve 
llDt i faaliyetimiıla tanzim 

Roma - Jornale d'Jtalya ve kontrolünü temin edebi· 
rııeteal, Fraaııılarnı tehli· leçek mahiyette hemen he-
keli harp oyunları devam men hiçbir htikmll ihtiva 
ediyor, diyerek hücum edl· etmemektedir. 

c-7 =ev 

Rıom mahke.,, 
mesinde if ıaat --·-----

Riyom (a.a)- Harp aıall· 
keme.lala baılakl celaeıi•· 
ile kolordu kamaadaaı kof" 
vetlerinia z•yıf oldato•"' 
cepheye ıele11 Fraa11z bir" 
likıeriai• riyim ve ııda , ... 
zOadea tam tetbizatlı ol_. .. 
dıJtlarını, top adedlala 1118· 
faayı &cifi ıelmediğini, dl:f 
maaıa 1600 taakıaa kart' 
245 taakla mldafuda b~ 
lalldujaau, F raa11alan b· 
e6vlft8klerlai, fakat dlı ... " . 
•ı• zırhlı kavyetlerlala F~ 
ııı m&dafaa hatlarıDı yartl•" 
tını a6ylemiıtir. 

--.. -
EkmeklerdelÖ 

Mısır 
Azaltılacak 

o 

lllaabul - Soa rl•I•,.. 
ıebrimlze baida1 ıetlrll•'' 
ıi ••zl1eti tam ıatldll" 
rlrmlt oldutuadaa ek•; 
ilk anlara karııtanl~~ 
olaa mııır alıpetlala 1-:;; 
yirmi beıtea yllıde 
ladirilme1l içia tetkikJ" 
yapılmaktadır. 

-- o -

Y. z. Enstıtııı sll 
sınıf talıbası ıstıı~ 
sal bllaııırııı 111' 

ediyor. Sınai mamulitın maliyet ] --C---
L d a Hür Almaa rad ve toptan 1atıı fiyatlarının ki ~· 

darlldl 

yos:a :e~ıtir: :'Almanlar teapltl ıaaaiye, libamlu Ankara- Üı&:a:~ .~ 
teknik elemaDlırıa yetiıU· haa çıkanlmaıı • 1 ~, 

Hitler için çıhtmak ıeraada rilmeai ve ye ıı al m&e11e. karar &zerine Ziraat ~· ,,,.. 
buluauyorHnıı yawaı olun ! liif. Yük11k Ziraat ~~ (erde mHleki kuralar ıçıl· 

1 t b 1 b f k muttefikler Avrupıya Hker maıı bakkıadalli kaaaalar· tlıl ıoa 11aıf tal• ti' 
S 80 U BrOSU ev 8· çıkarınca Anupa baılnııa· da da ba llium ve ıarare· der1leri ı•ri barakar~~ .. .-ı' 

lide toJj)antı yapacak daki milletler ayaklaaacak· tin tamam•• karıalaaama· tlbıal bllıeleria• youP:"1~1 
tır.,. cata d&ı8a1Uerek JeDl eıaı· 11•1 kararlaıtarmııbr· ~~~ 

lıtaabul - h tanbuJ baroıu, lzadan yiiı lar dahilinde ba:ıarlaaaa ka· 1 tilu ı bal 1 ı •• ~ 
lriıiaia verdii i bir takrirle bu •)'ID yirmi Vaıiartoa - Amerika• DUD projeai dla eı,ık 1 a. ıe ., • __ .,, 
ıelıiıiade fevkalide bir toplantı yapacak· birlikleri çöl barblae alıımak Millet Mecliılae ıuaalmaı· iıtlbıal l1lırl1le m•ts~;r 
t1r.. . içia Kambera ıelari lr1ylanada tar. caklardar. Talı!»• ~ 

Toplaatıda avukatlaran mecburi ıigorta- çal talimleri yapacaklardır. dalatma zamaaa••' ~ 
il ve Yuaanh meslekdaılara yapılacak Londra - Lotd Dalltoa Konferans llade ıklm, topraP ~ 
,ardım rörüıütecektır. Yarın Hat 16da lımir bal· lama. lrlalerl .... ~ 

et tayinin aıalhlaeai1aı battl daa korama, &rl•I• ._ _ .... ~ 
Mlll ·ı korunma kanununa belki de b&tün blitüae kal- kevi ıaloaunda ikinci erkek •• mubafaıa11 .... ~ 

h liıeai tarih öiretmeai Şiaaıi 1. t ,.-l, iL._ 
dınlacağını ve ziraat ma • köyl&ye aaııl bar••' \İ.a,, auklrl hareket Acar tarafından (Oımaala • .-;.; 
ıulünde de kesilmeler yapı· tarilıiade Kapit&llıyoalar, cekleriai aalatacak f ...-::., 

lklçeımılik 568 nci ıokakta oturan Ah· lacaktır, diyor. Dliyuaa umumiye, Saltanat terecekler, iıtibıali• f J'' '-. 
met oğlu tiit6n bayii Mehmet ibtiklr mak· Stokholm - Hafif Sovyet devri ile C6mbarlyet devri- de yıpılmaıını tı~dll'A~ 
ıadiyle evinde tüm beki, tütnn ve ıigara birlikler Gajiıkaya rirmiıler nia makayeaHi) mevzula bir ceklerdir. Talebeler~ 
ıaldadıjıadıa yakılıamıı •• hakkında meı· ve Viyazma demlryoluaa kt1· koferaaı verilecektir. Kon· ıım ayraldıkları 
laut ıaç 11bıt varakaaı yıpılmıthr. mitlerdir. feranı. berk11e 1erb11tir. ll1reket etmltt•rdlr· -::fi1 
M·u" . b·ı 1 • • • ( Saıdıt ) IU9eal11dn altaıı.. Çorakkapl Pollı Merkesl P." ı ı oıyan20 ı et.erınızı ... ,,.. 11.. "' " .... , ...... utt•ı~ ı.r.ııaı 


