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ON 

----o -

lmerikada 
ihim bir 

toplanb 

Hint müsli
manlarının 
toplantısı 

--·,--
Y eai Delhi(a.a) lari Hı bi· 

kllmetial• fe•kallde murah· 
llaıı Sir Stafford Kripı ile rö · 
rltllecek meıeleler etrafıada 
karar almak lıere Hlat milli 
partlıi koa1eyl ile Mlıllman· 
lar partiıi koaıl\yl toplaamıı· 
lardar. 

·--o-o---

Rıom 
Muhakemesi 
Riom (•.•) - Buıiakii 

celıeaia açılaııada Dllakerk· 
te 78 iacl F ıaa11z ordaıana 
kumanda edeD ıeD•ıal din· 
le11miıtir. 

Geaeral if adHinde mal· 
zeme nokıaahiı bulaadaia· --fa.9)- Rılıl• ... ••· "Hlaa•au ıerek& 25 

. .-ı-.aı.t MıWJ•• llalarl,. pulak topları• içte biri 
kmmaJ••• m1t.. alabetlacle me•cıd oldaiaaa 

tllr la.,.ti lrallal edtrek k&talardald erbaılar1a llyıki 
........ 1mp dratejlal •t· ile ••ılfe ıörmecliklerlai ••· 

........ tar. · aalatmaıtır. 
~t.m .... a.,. • ..,.,. Ylkıek aıkeri fQra lzsıa· 

kelab •• laubiJ• da• bir ıeaeral •• mebuae 
SU.Maaa lıtiraklyle cepbeeiala komatanı b•J•••t· 
ltlr toplub J•palacak• lana.ta kıtaları••• ma•affa· 

ln1etle dl~lttikleriai ka1det .. 
• •itler ve fakat ço1r ili•li b11-

iih 
l•dat••••• tlklret etmlı · 

• m en- lerdlr. 

eri Balga· 
adatavv•· 
lbeydanları 

----
Bir Jauon 
yüzbasısine 

•• gore Dıvorlar Tokyo (a.a) - Nııı Nııı 
( ... ) - Almali mi· ••mbu ıazeteılade bir 
lalprilta8.. elli japOD Jlzbaflll fD m6tell· 

24 blJJU• me7da•ı lara ıert etmektedir. 
..... le m ... aller. Al· JapoD doaaamaıı ileride 
~ldanaa• llkbalaarda de laarbia batıada 11Sıterdi · 

lll1lk taanncla ri faaliyet •• llialarama•lıtı 
• •• Romaaya· tekrarlamalld1r. I Amerlkah· 

~ kltllk ortlalar larla laıillderJa kaybettik· 
br · leriai iıtlrdat için i harekete 

111D•• aalaıaiaıh· ıeçmeleri mahtemeldir. Ba 
•• iki blklm•• iJI akıaıara ialemek prtbr. •u,.t olarak iki ~saı k • • 
-.-.ar•ıldadar. ~ ı çı gemısı 

aJ Loİldra (a.a) -· Uçaklan· 
)' 8Dmlf mlz Fıaa11a ıabilleriacle iiç 
t...a) - llacarlı· cllfmaa hahkÇI ıemlliae 

........... laicam etmlılerclir. Gemiler 
...... laakkı•· batm11br. Mlretteltatıadaa 
,.a..tllr. 26 t•lefat ••••· 

Amerikanın 
milli borçları 
125 milyardır 

--o,--
V •ıinıtoa (a.a)-Amerlka 

milli borçlu reklaa•a• : 125 
milyara çikınlm11••• dair 
ka11aa projul •J•• tarafla· 
daa kabal edUmlı ye k•· 
aaniJ•t kazaama11 · ıçl• re• 
iıi camlama• .. taıvllüae an 
edilmlıtir. 

Hail buar milli borlar -, •• 
k6aa 65 mil1ar clolardaa 
ibarettir 

---=--
Amerikan Dİlo-
tu bir dakika
da iki tayva· 
reyi diifürdii 

Loadra (a.a)- lltıtlta etla· 
11na bacam ecln Almn ta1· 
yareleriae karı• harekete 
ıeçea IDılllı ta11arelerl AJ.. 
maalaraa 3 homba •• 2 •• 
tayyareılai clltlrmlflercllr. 

lariliz Spetfear ta1ıarele· 
rlnl idare ede• lllr Adaerllİaa 
pilota bir dakikada iki elif· 
ma• :t•n•r•ll•I • ...,..._ 
muvaffak olmafl•. -----.-\ 

Yunan milli 
bavramı ilk 

defatlır mem. 
leket dlflnda 
kutlanıyor 

Lo•dra(a.a)- 121 MaH••· 

lnönü zaferi töreni -lkl•ci la&ıal ufeıi•la 1ıldlalml l Ni· 
ua çarıamu ıl•hl rulamaktadlr. Tlık 
milleti•• safer l1ollara•ı acaa n latlldAl 
mıca•elemlıla batla ....... blrilaflaa• olan 
ild•d lalal uferlaia flltllalml l ailaa 
rl•I uat 17,SO da &mir ... km ıalollaa· 
da 11palacak bir tlreale !mlU.tçe katla· 
aacallbr. 

Tin• proır•mı Wr •omıte tarıfa•d•D 
.. uulaDm1fbr. lltla laalke•Uler bu tin•· 
de balaamat• da•etlltllrler. 

Aiır iıçi içi nnıfnııı ...... - ..... .11.- .... iad. 

iRiier il •.t •rnhJ•• il•••• iKiieri 
•iu lflller, aoraaal ltcll•, maclee iwll•rı 
..... 1000 ,, .... •fular• 750 ...... soo 
ıram ekmek alacaklardır. 

Halka •• çocaldara pH 300 •• 150 
ıramdar. ı -
DlllTlll llllllAITllllll 
• 11111 llllz llrll 111· ................. ,...._ 

blrçek ,.,.... .. y.. .,., ......... 
ıpaak içi• t .. ldklw J•parorm ... • ara· 
da lclir .... ki aalalre ......... " Eald· 
ı•~l••• lalrer -ı•sa aplacakllllf. 

Çok i1L Fakat -• mWfl.rllktea .... 
cetlmll Wr "rica, dUa .. pratik Wı ...U. 
tenlab• ..... J•palacalt•• tetlWk ........ 
dir. Zira, ahlata ... (laalk mHt•plan• ...,..11:1 .. ilb• .. 1ıua.t. çok tlkl,.t . ... ..,... 

• ..... olme•; JUUl .... - ..... ..... 
ıekrar afraJI• .. illa •lfkllalula .... ,.t 
• ... u. 

~11.111 El HAKKIN 
SBatD• 

laöaü Bulvarı ve 
lnöni Parkı 

beri Ya••• :milli baJFaan Geaç •• faal 1tel•l1• nlllmlll• la&al 
memleket dıııada katla•ma• B.a.ulaa• lla11•da ..._. .. larlela• laat· 
mııtr. Ba ba1ram dolaJl.U• ka W. ,._auls •• llal•ıw J••I Wr laa
dl11Lo•drada1•••• aaur- J•t .... •larllaalla parkuua aclıaaa •I & 

lan•• ittlrak •ttltl bir • •I· • 1• parka ol ... •a .. ,, ol•• IAlletll •• 
tiar yapalmııtır. Yaaaa •ralı ran •• kadar laoı •• •• kaclar 1erlaclediı 

Ba aftmll park, lalal balnn•• •• .. 
bayramı fil .. tlade teıld •t· refll ltlr J•rladNlr. 
mittir. • 

--C- Bahaıaa Glnl1••1• bclaı olaa kı .. 4a 
lımlrla •• tiri• •• lltlf bir 1emtlcllr. BG Yunanistan ·Baemli cadcle1• 1npU llWI Şefimllha .... 

• • •• •erilmeli... •• blylk İlaMt var&lar. 
ıawesı aa 11:anı. ......... bl,a11: w.. .... .. 

Atiaa ( a.a) - Yaaaaiı· lftllaarla kuplamaf •• alkqlaaufbr. 
tana ı•lea alar mwr •a u.a 

He karaıbrdarak ..... -··ı HILlll SOi ala'g.':. 
90 ı••• te•u edllecektir. -------------• 
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!Melek mi, Şeytan mı?f Irak isyanı 
suçluları • • -46-

-=Şehir Haberleri-
Y ııaa:SIRRI SANLI ı 

Şlmd elden, atuçtan kaçan tatlı E~1ı;::ık d k~~t~a-
bakışlı nazlı va wabşı cıııanı t" •1 e~ş 

iıleri 
lzmirde meycut ve halka 

tevziiae karar" verilen pirinç· 
lerin 20 bia kilodan ibaret 
olduiu aal•ıılmııtır. 

Baidat, (a.a) - Geçe• 
may11ta :muyaffak olmıJ8• 
Irak uyaaı yapan Ratit Ali· 
•ia:ıaç ortaklanacl•• Wr ka• 
çıaıa ıimdi mabakemelerl 

tekrar avlamak ıazınıaeıııordu.. Nit, .1~~.~ !5!ı.m•" 
- O h•lde ne yapıp yapıp bu nazlı kartlarının dıiıtalmHraa diia 

kuıu kafese ıokmağa çahımah. de de•ım edilmit -ee talni-
- Bu g&ıef mıblükua aızh ofdufu ka- bea 110 000 ekmek kuta 

dar ele ııeçmez, dala koam11 bir vahıi iıtibkak ıılıipleriae teslim 
lıuş oldufaau da unutmamak Jivımdır. edilmlıtir. 

- lıte onua. içlaair ki bu zor işi bı,a· T,c.,et velriletindea r•· 
rabiliraeq Haa vereceğim mükif at ta ona lea bir emirde ajır itçllere 
iÖre b&yDk olıcakhr. aU kartlarıa verilmeaiade 

Bu ele avuc• 11imu hayrın bakıılı v~ b&yiik bir ba11aaiyet sıöıte-
8rkılr .ce) liaı korkutmam•k içia onu tek- rilmesi ve evvelce y•nhıhk 
rar e'lmiıe davet etmek mimküı olamı- yıp lmıı ise taıiaib edilerek 
Y•c•lrhr HIİıyorum.. •iır İIÇİ olmıyaalardaa ba 

- Ben de o · fikiraeylm. kartlarıa iıtlrdadı blldlril-
- O halde ıeain eviade baaa bir ça1 mittir. 

ıi1afeU veriraia, baaaa içii •••• J•P•C•· ----1)------

Dairelerde · çalıt•• m•· 
murJarıa ihtiyaçları içlo Jiı
teler i.tenmiı ve laazarlaaaa 
Hilelere göre .. her aile .. rel· 
ıiD~ beıcr kllo pirlaç tala· 
ılı edilmiıtir. 

laıece taatik edilea . ilati • 
y•ç lilteleri SO bia k Uoya 
aıhiıadaa piriaçleri dıtı· 
tın çeltik fabri~a11 clla ıa· 
bala ıataşı kesmlt •e .. reıml 
llıtelerle müracaat edealen: 

- Plriaç kalmadı r Ce· 
•altını ver mittir. 

-- o 

1 
yıpalmakhıclar. iBualar, mit"' 
tefikler lraaa pdilded • 
maa tevkif .au.,e&c il' 
altıaa ahaclıkları tAJa•·ud-r& 
'lturaya retlrilmlflercllr ... --
Kininde 
Tasarruf 
Aakara~- Hariçten • ..

Jekete ldala ltlaali flmkl_, 
derecetle rt~mlt _..
padaa kl•ia rı .toln• ... 
ea lalyllk iti• Ye ltaıan_-. 
kalla•mak isi• tedbw' 

tıa manıfıa oa mlaHrıl veririm •e ce1Iİaı M 
1avaı ,. •• ,, ttat•• t•t•• •v••ma1r kabu azot Kahvenin fiati 
ohırı-. bıade• rörecejia yardımın blyük· Verilecek Viliyet fiat milrakabe ko· 

ahamaktachr. IBa lclml_..., 
olmak lzere 7eal bh it• 
iratlar ııtma tedawtal mlcl.11' 
ti beı ıt•e ıa•bllmlftlr. llflaJ de ıenfn bıyaliae bırakıyorum.. miıyoaa çekirdek kavrul· 

Her halde HDi pek çok memaaıi ede· lzmir ve dvaraadaki ıebıe ------.. • maı kahvenin kilo baııaa 
cewım,. Ve meyye bahçeleri Hhİp· sa ... , lf 

itte baaua İçindir ki Şıdf veaİD e1'deD b perakeade Htlf fiabDI 675 r ... lı 
;; .... . N·h ~ . h'dd iJ d •- d leriae •hçelerini ıulamaları kuraı olarak teıpit e•lemlı· __ ._., 

.... _' ı auw yeıı ve ı et D en aa art- içia .motörleriade kullanıl· J Borao•acla Göme• ....,. 
muıtu. tir. Haber virildltiae röre x..ada Rlatem .Jr)a HJ 

m•k ıartile mazot verile· •• ...._ Şimdi Ziya Sokulrana ae diyecekti, aa· cektlr. kahveye htaabalda 690 ka- ve Rıııt oil• BaJram ..,, ... _..__. 
ııl bir ce•ıp verebilecekti?. ruı fiat tespit edilmiıtir. oldaldarı laalde batınP " 

Kaclıa avcııı, ıöaül eıkiyaıı ve zBHI --o-·-- jırmal&! ıaratile rezalet CI dl' 
kadıalır ıimıarı Nihat blUla zeki, kur- Has un geliyor s tol kt 1 clıldaııaclaa yakala•mıtla' r 
•azlık ve ıeytaalıiıaı kullanarak Şadiyeyi lgDB 8 8V a· § Çorakkıpı Zekbda _. 
tekrar el • k • • b l f f Haber veriJdigw ine göre k ••1 

e reçırme ıçın er ara ta aa • R ) laaaeıinde rakı içme t• ~ 
liyete a•ç•fıtf.. J 10.000 ÇUHI ekıtra UD ya· nan us ar ·Lltif otla Mehmet, AD---~ 

llrl rBa bBylik ıehrin b&tüa köıe ve kında lımire getirilecek ve ---o Halil, Mutafa ofla Ala~ 
bacaldarıaı dol•ıtatı halde kader ve kıy· bılka teni edilecektir. Bu Helıiaki (a.a) - Karelide ve lımail oğla AH .., 
~etlai bilmedfii tatlı ve dilber kadını, unların ekmek iıtlhkakı ye· plyade çtrpıımaıı mltlafı ol- olclaklan laalde birbir._.._.._ 
ıımdi 01111n aazarrada birden bire pek b6· riae tevzii muhtemeldir. muıtur. Piyademiz 3 Raı dlvmek ıaretlyle ,. .. 16' 
Jlk l.lr deier peyda eden Şadiyeyi bula· 11iınağınn girerek baı1ua karclıklarıadaa yak ... _..,..,., 
maımı, o•aa hılılunda ea ufak bir iz bilede 1--t•ı.J A 1 b •• yıpmııtır. lardir. 

reçlrmemitti.. . s ip. a ! ugun .....,... - • -· ---o--
Lllda Nihadıa ıeytani zeklsı oaa bir •d k ı UCUZLUI BURIDI ı 

lflk, l»ir fp ~CD vermekte gecekmedl. yenı ençı ıyor ı • • ı Çikulata ... 
Nibıt Şadıyeain . ıon günlerde uykula- Bir müddetten beri kAjıt- ı lımır _liallnaa l.ır kola1lık ı k1 

nada terketmei• mecbur kaldıfı yavrula- ıızlık yDziindea intiıar etmi- ıolmak uzere •ıoç vel ıakall y&Dll&c& 
• iri i b ı d .. L ııs yalaız 11ç 1a aız ıa· 

n ı .•Y• ~ma ~ aı .• •rıaı dliıilaerea yen "lıtiklil" refikimizin : kaİ S karutla temiz ve "h- Aabra :- Kakao ff_ 
ke•dı keadıae ıoyle bır karar ·~~dl: . lıtanbalda barla yeniden ı hi bir ıurette keıilir. ı 

- Şadiye olıa ol1a çok 1evdıwi •• bır iatiıara baıladıfı memauni· ı Babribaba parkı karı111nda tedariki pek ııçl .. 
tlıJI aatamacbiı •~ili çocaldanaı uulr- yeti• babesr alıamııhr. ı 16 78 No.da berber ••lo.!!J bu Uilkbmlajla 
ta• olı• rlrebilıcn bir yeni• •aldaamıı == =- :a === - mlddetiac• çlkulat• 
oı. ıerektlr. ı 1 bada erime derec•! ... ,'I a.,. • .ı. Şediye7i ODU• eıki evini• bu· ı Elhamra Sinemasında ı ıeçmlJH .. bati 1~. 
laaclafa ıemtlerde aramak ll11m rele- ı Yarın matiaelerdea itibarea, iki lllbi ıMll yaldazı• ya· 1 aalmua• Sılalaat f. 
celdir •· ı · rattıja tamamen reakli, aık ve maıiki fllmi ı ce mlaau edildi .• 

-Aıkaıı ••r- ı a·A EC:.EN JEANETTE ı - .. ------------ ı 1 L 4iifil' MAC DONALD ı G ·ı ·11~ '\ 
Ticaret k 1 ı NEtsoN GONULLEA ı emı en J · 

ODUŞmB ar_J i Ayrın: Şlm~?ı~:.a11dede çiflçlllk .. Tilrkçe iHbatlı i müdde.,. ~ ~ 
Aalrara- Bulrarlarla aramııdaki ticarı ı Saanalar: 1-3-S-7-9da .. Camarteai-P•zar 11 de batları ADkara, - Bir _r.., 

mBbil•elelerl artırmak imklolarıaı mramak hareketladea 48 ~ fi 
lıertı yıpılaa ihzari ıörltmeler ıona er- ı T • d Tel. ı il · ı p•""' ~ , 
mlı ve , ••• ltlr ticaret a•laıma~ı akdiae t a yyare sıneması• a 5646 ; ~~el=r·~ :::.ber "0:~: ' 
libum ıörlllmüttiir. bu buıuıtakı koauı · ı Burila m•tinelerdea itlbareD2BBy8k Proiram Tlrkçe ılzHıı ••Yele• verllealeıi' ~ ~ 
malua bası&• bıılanaca .. ktır. : 1 K 1 s· ı A h .. Kaalr ihtirarlar .• Harika-: Ilı kalacallnı Sıla~·· -~ ~~ 

SVIÇREL R • • iZi 1 8 •or ilde ıerrııııtıer taribi ı •· -~ı- lıil"' .... 
1 iLE LE MUZAKERE • 'S' letıace allkadaıla~ '" 
lnlçrelilerle ticaret mizıkereleri tefer· ıeDtrikalarla dola bir ubifeıl.. Aık ıabaelerile kıyaayaa ı ,,_---

rlata clalr kıt1mlar lzeriade , devam et· ı ıatolaran iç ytiz6 ... ŞöYalyelik devrinin •• parlak ceaıl· ı .... -" 
mektedir. Aalatmı baaiielercle imıılaaa· ı verlik deataaı.. -lna'iliıce Söılll- ı Hak&~ ,.,,, 

k ı2 H G J •Havayia muıildılai, 11r-: ~ 
cı ta~ACARLARLA MÜ;AKERE : • 8V&y ece erl111larıar, kltanlaraaı ••ı ServiHmoç.ltt• _. • . 

lı · . . ı: Atkıaı göıterea aeı'•li film.. ı clallala 11111 Zelara 
..... , •J•tayle pamuk lplifı Ye pamuk· ı Matiaeler: Hany receleri 2.15 s.ıs 8.15 ı ylzl•d• N• .... ,.... 

la me•ıacat itlaaii • 111••• i•lai1ar ede• ı Kızıl Silllıtör 3.45 6.45 9.45 ı ttu.a-• • ~aka' 5 T 
"lıl;,!kerefere de•am e4lili1or. e .... • 
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h hd-~ı-lı-~-~-Bn~-iz-m~ir~D-e-f-te-~: Çocuklar ve hastalar 

- - .. . ·-. -- ~ ~--~ 

.•caristana Sataş No. Mohamme~ Bedeli • • k 
l · Lira Kr. . IÇID te er 
? rakamlar 221 Köprü malıalle~ti ıehıt Nazım ıok•i• imti- 75 00 

dadı 1730 ada 4 parıel 292 m2. numara· 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

ili arı• 

Kilit& maballeıi bıbçiran sokak 1115 ada 
S panel 69 metre murabbaı 18/1 tajh 
haae 
Kuruçıy 1547 inci mektep ıokak 1376 
ada 7 parıel 41 mdre murGbbaı 1 tajlı 
hane 
Karaçay 1546 ancı Aydıalı sokak 1376 
ada 8 par11I 76 metre marabbaı 2 tajh .,.. 
~uroçıy 1553 beli dere ıokak 1382 ada 
20 p111ıl ıoı;2s mdre murabbaı 5/1 tajfı .,.. • 

Birinci ıile7maaiye maha11Je1i •raı ıokak 
597 ada 13 parsel 273 metre murabbaı 
aamara11.1 arsa 
Birlacl ılleymaaİJ• maballeıl tokayclıa ao• 
kak sn ada 14 parael 145 metre marab
.... numara11z araa 
Biriaci alleyma•İJ• 111aballeıl tokaydıa ıo· 
kak 597 ada 15 pa11el 128,SO metre ma: 
rabbaı aamaruıs araa 
Birlacl ılleymaalye maballeıi toka1dıa ıo· 
kak 597 ada 16 par1el 12 metre marab· 
baı aumara111 ana 
Bfriaci ılleymaafye meballe1i tokıydıa ıo
kak 597 ada 17 parsel 170 metre murabbaı 
numara111 ana 
Köpr& mahallesi Şehit nlıım ıolrak 816 
ada 5 pırael 304,75 metre murabbaı nu· 
maraııı a11a 

99 00 

18 00 

32 00 

35 00 

68 25 

36 25 

32 00 

30 75 

42 50 

91 20 

232 Köpri maballeal Şeb it niıım ıokak 816 l 16 70 
ada 6 pır1el 389.50 m~tre murabbaı au-
mara111 arsa. 

233 K6prö maballeai emin bey ıehit Niıım ıo· 96 90 
kak 816 ada 7 parıel 223 metre murab-
baı aamaraııı araa 

234 Köprl mabılleai eminbey ıehit alnm ıo· 86 80 
kak 816 acla 8 parsel 287 metre marab· 
baı aumaraııı arsa 

235 KöprO mıhılleıi Tlrk otla ıokak 816 ada 71 30 
10 par1el 271,SO metre murabbaı nama· 
raıız araa 

236 K6pr6 maballeıi Tlrk otla ıokak 816 ada 110 70 
12 panel 369 metre murabbaı aumaraıız 
auı. 

237 Klprll mabalJ91I Tirle oila ıokak 816 ada 180 80 
14 par1el 452.50 metre mwabbaı aamara· 
ıız ara• 

238 Köprl maballHi Tlrk oila aok•k 816 ada 87 20 
15 parsel 218 metre murabbaı aamaraıız 
ar1a 

239 K6prl maballeıi eaki kuyu ıokalr 809 ıda 
4 par1el 129,50 metro marabbu 4 eıki 
namarall arıa 

Yakanda yazah emYalia peıin para ile mllktyetleri 
17-3-942 tuibiadea itibare• 17 (in m&clclotle mluyedo1e 
koaalm111tar. 

lbaleleri 2·4·942 tarilaiae miıaclif Salı ılaü ıat 
14 tedir. Tallplerla mabammea bedelleri lzeriadea Jlzde 
yedi b11çak temiaal akçeıi jabrarak yeYmi mezkOrcle Milli 
imlik mldlrl&il•de m&tepkldl ıatıı komiayoaana mlra-
caatlan Hin ol••ar. 1476 

lzmir vilayeti Daimi Encü
meninden: 

( ıastaııı kaıuın ahucıktır ) 
lzmlr tariıttk yollar idarealae açık •kılltme ile llıtikıiı 

olarak müıtamel iki kam10• .-atın alınacaktır. 
Kam1oalar Tariltik yollar mıataka miidllr16jiace mite· 

ha1111 bir h~yete muayene ettirilerek ılınecak raporlar 
ma•afık olduğu Ahit olanlar bakkıada teklif mektaba ka
tılarak 6·4·942 tırllaiae raıtl11•• pazart11I g&ali saat 11 
de Yillyet daimi ıaclme•i•e te•dl edilecejiadea •8'kalı-
lana enciimeae mlrıcaatlan. 1559 

lıtaabul - Şeker ıabtları uauaacla 
bakkallara fazla tebaclm olclufaaa ırıaun 
itibara alın alikadar makamlar çocaldaraa 
ve baıtalarıa şeker1iz kalmamalarını temin 
makHdiyle bazı tedbirler dlf8amOılerdir. 
Yapılan temaslar Debceıia•e ıeker tirlu:ti 
bu it için 25 ton ıeker ayumııhr. 

Ba ıeker b11 aabahiaa itibaren \opt••· 
cılara verilecek, toptaacılar da her ıemtin 
belli bıılı bakkaUarıaa tevziat yapacak· 
lardır. 

ihtiyaç aabipleri birer kilodaa f•zla ol-
mamak lzere buralardan fftker alahUecck· 
lerdir • 

Bölıe iaıe mldlr?&ğii ıeker tirketiacl•a 
toptancı tacirlerin ve bakkalları• liıluiai 
alarak oa kiıilik bir lrad•o ile bu t6Yli 
iılai koatrol ettirecektir • . 

--o--
Yerli deri ve kösele 

niçin dayanmıyor? ----lıta11bul - Soa ılhılerde piyaaya ar1~· 
dUea yerU mamalitı bazı tleril•ıia vcı k6 
aelelı.sıla sıltHkçe kalitelerini ka1bel1Dewte 
ve makavemat niıpetler•ni• de i•mekt• o'· 
daldan 1irllm61ttlr. 811 16zd•• d t:ri • • 
köıeleluden yıpılaa e11ala11a •• •)'•••a· 
baların da kola1hala eıkidiii •~ yıpraadığı 
baklrı•da ılkiyetleı artmaktadır. 

Allkada•lar bu buıaıta yıpbkları tetkik· 
ler netlcealade, ba11 deri •• klHle fabrl· 
kalarn'ID, ham derileri bavmıarında ecıala 
maddeler içinde pek aı bekl19ttlklerl aala· 
tılmııtır. Hıvaılardı .oa oa bet fi• daraa 
deriler klfi mikdaıcla plımeclitl içia calnı· 
cak yıpnamaktaclır. Fabrika Hlüplerlal 
böyle bir laarekete ıevkedea amil, pi111a· 
daki talep fazlabiıdır. 

Ba talep karı111ada f ıbrlkalar mallan•• 
bir an evvel laazırhyarak Abf • çıkarmak 
latemektedirler. Aacak lnı ela yeril derli•· 
ria kalitelerini dllflrmekte oldağa içi• ba 
iıde ihtisası ola• bazı klmıeler, laanıda 
bekleame umaaı için aııari •• azami bir 
mlddet tayini llıım aeldiil•i ileri alrmek· 
dirler. 

Allkadarlır ba lauıaıta yaptırmakta ol· 
dajıl tetkikler aetlcHiade derileri tip tip 
ay1rarak laavuzda bekletilme umaaıaın ayn 
ayrı teıbitiain mlmkiba ola"ll•c•tl•I ileri 
ıirmektediıler. Ancak bu tayla iıi•d• pi· 
yaaaaıa acll ilatiyaçlaıı Ye lçiade baiaad11· 
tumaz ekoaomi lcablar1aıa ,azlnlade bu
luad111alautı da malaakkak .cLledllmelste· 
dir. 

• 
Ekmek .kartı masrafı 

Ankara - Kart aıaliyle teYıl ma1raf • 
naı karplamık için Ticaret . veklletlaia 
emrine e•velce Ye. llea 200 bia lıralak tala 
ıiHt 500 bla liraya çakaraldı. 

l YENi SiNEMADA i 
l Seaeain ea b&ylll filmi B U G O N ı 

i Vaterlo Köprüsü i 
ı Ttirkçe ı 
f Oy•ıyaal1r: Robert Ta1lor Vl.tn Helgla ı 

J Gangster'in Babasıl 
ı ilk defa. - debıet ve he1eca• ka,..tı ı 
ıseanılar: 11,30 2,15 s,ıs 8,15 t• camarteıtı 
ı .. p•zar 9. da ı 



SAHIFE4 ---------------(HALKIN SESi)---------------

ua işinde sahtekarlık va sauım 
fişlarinde tahrifat gapan 11rıncııar ADYO • TELG AF HABERLE 

I! 

( ,tenbu 1 
- Miiddeiumumilik, zabıtadan 

muhcvvcl mühim bir 11btekirhk ve autisti· 
maf hidisc!İDİn tahkikatına el koymuş bu · 
lnnmaktadar. 

Ayni umanda milli korunma kanununa 
d• muhalif baluoan bu vak'•nıa iddiaya 
aaıaraa mahiyeti ıudur: 

Uaküdarda, Hikimiyetimilliye caddesinde 
Boyacı sokağında 3 numarada fmncıhk ya· 
pıo lımail ve diğer birkaç fnıncı, Toprak 
mabıullcri ofisinden muhtelif zamanlarda 
muayyen istibkaklı.ıradııın çok fula un ıl· 
mışludır. 

Geae iddiaya aaıarao suçlular yckü tıu 
bir bayliyi butı&n unları almak için ofiıe 
İbraz ettikleri H)'Jm fiılerinde tahrifat yıp
mıılardır. 

Müddeiumumilik bu mühim Hhtcklrlık 
laldiıeıi etrafıadAki tetklkleriae ehemmi· 
yetle dev•m etmektedir. __ .. ..._,_ 

Zeytinyağı ihracı 
menedildi 

htıabul - Viliyetia neşrettiii bir teb· 
lltde zeytinyağı Ye pamuk· y•ğı toptan 
Htsıının yeni bir tebliğe kadar 1aıak edil· 
diil ve bu iki yai f mevcudunun beyana 
tabi tutuldoiu bildirilmektedir. Aacık pe· 
rakeadecileria azami beı kiloya geçme· 
mek üure zeytin ve pamuk yatlarını 11t· 
malarına miiaaıde edilmektedir. 

Ellerinde 20 tesaekedea fazlı zeytla Y•i• 
olanlar yaran alrıama kadar lstanbul vili · 
yetine beyanname v~receklerdir. 

~ ..... -o----
Milli korunma mevzuuna girın 

davalara ızmlrdı ba~acak 
Aakara - Milli korunma mHZUUDa rl· 

re• diavalara bakacak buıuıi mahkemele· 
rin kadrolarına tayinler yapıldı. lzmir hl· 
klmliiine asliye ceza bikimi Halt Çevren 
lımir m6ddeiumumilij'iae Muş müddeumu· 
miat Ihsan Keçeci oğlu, lzmir müddeumu• 
mi muavinliğine Bahke.ir mfiddeiumumi 
muavini Necmettin Yeıil, bikim muavini 
Hıyreddin tayin edilmişlerdir. 

,..a• ----
Daiıtma ofisi tayinleri 

ADkara - Dıiıtma ofisi teıkiliae dair 
koorcliaaıyon kararı baiÜll meriyete lconui· 
du. Ticaret •eklletince tayinler yapılmak 
Bıeredfr. Dlier taraftan ofis tevıi iılerinde 
faydalaamak 6ıere memleketin muhtelif 
malaelleriadekl m&ee11e1eler ve majııalar· 
dan fıtifıde edecektir. ---Nisanda yaz saati 

baılıyacak 
Aakan - Ni11nıa biriadea itibaren bli· 

ti• memlekette yaz taıthıia tatbikine ka· 
rar Yerildi. Saatler bir 111t ileri •lıaıcak· 
tır. -----

Anadolu aıansının 
Raduo Hlllsaıarı 

--o----
Iranda Jnıiliz. liraıı bol· 
lulu, 700 Franıı~ çocrıfa 
gidiyor, Sivil Japon aiva· 
rileri, No11arat lrofatıltlı, 
lngiliz murahhcı•ı ve Hint 
müalimanl•rı, Arap birliği 

Londra - laılliz bombar· 
dımaa tayyareleri ıimıli 
F ranııda Komia elektrik 
santraline ve diier hedeflere 
bllcum ettiler. 

T alaraa - laıilider lra•da 
çok lrara ıarfediyorlar. K&J· 
lilltır l•gilid Hraıı birlktirl· 
yorlır. 

Genene - 700 Frıaııı 
çocuiuadaa mllrekkep [ ilk 
kafile CeaeYreye Yarmlıtlr. 

Yeni Delbl - Birm•aya
de ıimalda muharebeler ıid
detleamıktedir. 

Yeni D ılbi - Birmanya 
dvanadaki adalar J•poalu 
taranadaa •ıral edilmiıtlr. 

Yeni Delbi - Dan akıam 
Düa akıam binlerce Japon 
piyade1i Çia kuYvetleriui ıa
rarak Tanı[o ıimaliadeki ha · 
va meydanını zıpfetmitler

dir. 
Yeni Delbi - Sivil kıya

fetinde Jıpon ıüvarilerf 
Taaro • Maadalya yeluau 
keamlılerclir. 

V aıinrtoa - Fili pin ıuJı .. 
nada birçok yllıer maya rö· 
rülmüıtir. 
Moıkova - Raılar No•o· 

ıradı kuıath. Döıt yerde 
ıiddetli harp oluyor. Alman· 
lana Ni1aa lıareketiJıde Kreç. 
ve Roıtof cephesinde taar· 
ruıa ieçecekleri anlaııhyor. 

Lahor - lariliz murah· 
bası Sir Stafort Kripı burlia 
Hiad koa-reıl reiıl Mevllaa 
Aıad ve Miillümaa partiıi 
reiıi Clmo ile gör&ıtO. 
Aakarı (R. G.) - lbaiı· 

ıuudua Kabfredeki otlu bı· 
baıı adıaa beyanatta bulu· 
aarak demlıtir ki: 

"Babam Mıınıa ye Arap 
Mllllimaa memleketlerin kar· 
daı olcluklarıaa, ••ilam bai· 
tarla f>irbirine batlı buluna· 
rak itblrliii yapmalan l&ı:u· 
maaı ia•nmaktadır.,. 

A .a 

SırplarS Bul2ar Amerikalı 
tümenini yeni akı 

1 Vaıieıtoa(a.a) -
oya ıyor aeıaratiaiD "ir te 
--•- re Amerlkaa ta 

Nevyork (ı a) - Nevyork 
Taymiı gazetesi g.eaeral Ml
bailoviçln Sirb11taa'da bili 
ceHretle dö•&ftiiiüaü ve 
Balkanlarda :cephe karaa 
yeiiae fgeneral olduiumu, 
Sırp ıelıirlerialn bombardı-

manını •e katlilmlıra ,ceza· 
111 bırakmadıiuu, beı Bal· 
ı•r t&meniaia NiıJeiyınada 
Mibailoviç kavtetlerlyle çar
pışmakta olduiaau, biç ol
m•11a bu kuvvetleria Ruı
yaya ıldemeyecekleriai yaı· 

makta •• Yuroıla•yaya yar· 
dım ıamaaıaıa lıea&ı ıeç· 
memlı buluaduiuDa Uite 
etmektedir. __ ... _ 
Almanya Viıi· 

sıkıştırıyor • 
yı 

Loadra(a.a) - Ta1mis ı•
zeteai yızıyor: r Alman zı

mamdarlarıaı• Viıiye karıı 
derin · emDiyetafıliii Rlom 
mıbkemuiade keadiıiai 

r6ıtermlıtir. Bu milaasebet
le Berliaıde ortaya koaıa 

fikirler Viıide dehıetli tesir 
yıpmııhr. 

----Oo04:. ,_ __ 

Zarar yedi 
milyonmuş 
Paris (ı.a)-Martan 6ç&n

de Pıriı fabrUıalaraaa ya· 
palan bava b6cumlanadıa 
harap olıa fabrikalardaki 
ıarar miktarı 7 mllyoa~ frank , 
tahmin edilmfıtir. 

-.--

Hangisi doiru 
Locdra (ı .a) - Maltaya 

riden yapar kafileaiala mi· 
dafa111ada hiç bir laıiliı 
ıemlıl batmamııtar. Ba 
baıpte ltal1ıalarıa bir kra· 
•aı6rl ve aaldlyeleri bat· 
mıthr. 

•• doaaDm•ııaıa 
olarak Japoalan• 
hada bulan• •• 
rakol vaıifeılai 
ke •• Markuı •••I 
bordımıa ettlkl.,..t 
mektedir. 

Ba bıreklt 11• 

m ukatemetle kar 
iki Amerika• ta 
leıiae dönmemiıl 

Bulgar 
nın Alm 
daki tem 

Berlin ( a.a) -
umumi lraruılhı• .... 
edill1or: 

F&brer 24 martlt 
kuırıllııada Bol.-' 
Boriıi k•bal etmitı 
UIUD •• 11miml .... 
mede baluam111t11~ 
Gö•&tme, ıoa blJ~ 

Alm••J• •• Balp' 
ııada tee11lı ed•~....1ı 
lraclaıhiı ve doıur" 
yeH içinde cer•1•• • 

Kral Boriı ak~ 
hariciye aaıırı f .. 
tropaa .:~ 

RomaoY• 
asker 

Bilkreı (• •) - ~ 
koaua ittibaı ett 
rlre Romaayadı 1,) 
yaııadıa batbJaf 
ııaa kadar deyalll 

Roma (a.a) - Akdealzde 
yapılın deniz barhiade ltal1a 
hiç bir remi kaybetmemiıtlr. -----~~ 

Sovyet şilebi Sulh yalanm11 Albn pi1~ 
battı Berlia (a a) - Pariı reami Barlalımird• 

150008n fazla Uo•sıu uerıar kayaaklaraadıa öireaildiil•• fiyatları: • S0'1 
1 Berlin (Resmi) - Almın röre, B. Hitlere ıallı teklifi Reıı~ - ~,7s 

Aakara- Kanua rakımı 1500 den f ızlı uçakları Mormanda b&yDk J•pıldıj1 hıkkıadaki baber· Hı~ıt -
3
z50 

o)aa yerlerde çalıııa memurlara yıkacak bir Sovyet şilebini bombala· ler doğra değildir. 811 babar· Azız - - ~~~ 
zammı da •erllm11ini maliye veklletl teı· mıılardır. Şilepte Y•Dl[lll çık- ler baıka mak11tla çıkarıl· H•lkab-
pit etm•lrtedir. mııtır. maktadır. 

M•ll" • b•I t' • • • ( Slldlt ) Klt••l•d•11 aluua.. Çorakkapı Pollı 
ı ı nıyanvo ı e "erınızı &.aıi•m ıı., ''' Hu•• ı.w. oaı~ı~~--


