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........,.._ Almanya uze. Parıs bombar· 11aıanıarııızdaı biraz dllllll 

rinde · hava dımanlarına fi 11111 bılllllrlZ 
&k!Dl&rl Şİd· devam Llkı tı.yatı• al111amaza 1llklattli1 

d ti k 1 k 
•itr ylkla, mitil ıervetlmlıe ladlrdlil tlu· 

e enece o unaca be•i• malaiyetlai takdir ede• blJlklerlml· 
Loadra(a.a)- Avam ka· Londra (a.a) - Salllal7et· zia buı kararlar almakta oldaldanaı .... 

maraııada Lbeyaaatta bula• tar mahfillerde beyaa ola•· Yl•fl• i1idl1or•z. Blllaaua lıacbalan111111a 
aaa Araıbalt ılaklu demlı· duğuaa röre Parlı 1.alıeıla· ilkle olaa ialaiaaald pek . çok aileler lçla 
tirki: deki Re•o fabrlkalanaı• fellket oldllfa••· batta aUe ocaklara• Wle 

Almaaya &zerinde bava bombardımamt ti ki ba fab· peripa ıttltl•I tlrlyona. 
akıaları tlddetlenecektlr. rikalar Almaaya beabıaa Zoaıaldak kadıalanada• inek alallm. 
Almıaya Bzeriade yapılan çalıımamaia karar Yerlace• Ba llaml1etll lta1aalar arbk ipekli eora .. 
akıalaıda bomba ~ miktara•· ye kadar devam etlllecıktir. boykot yapmaf, mllh anetla laedu olma• 
dan yiıcle 50 der1ce1iade Bu mahfillere ılr• Almaa· m .. aa kuar nrmlflertllr. 
fasla ile 1940 yıbada ablmlı· ya ya ba fahrlkalafl keadi Dı., ... ltltla altaalanaı ...ıeketle
br. topraklarana aaklıbD•ll ••· rinde toplalDllt db7aaıa •• kocama• •· 
Bir Amerikan ya baralanaı laılllı llata aayi merkıalerlaı maUk .u,.,1ar .. ,an 

akınlarıadaa korumak lçia Amerlkam• siJlm la•--d• at•ta te•lalr· 

.. ,. ile 
·~~ tekrar 
~llLEl 11? 
l '----~ ......... iter· 
·~ llr9 Alml• pro· 
'-~ telsnr .., Al••• 
~ "'-':!'!- ilatlma· 
·~ • ...___ •i• Mtlamıtf 
~.:~-- •oımaz 
~ta...., olabilir .• 

"~ ~·· ••a• ayak ~ ttt.:.. .._..ki MDa tla ltlr 
~ 1 ~Füat l»llfla 
~~kta lıılnz flç· 
~.,..... itiraf ıtmek 

't............. ,... , 
~~,. iılare 
~~· a., .... ~lltaL_ .0..We ha• 
\... "". "• ,..,. ... ld ~aram 
~~ .... mail• 
'~ h, leeılr tllpılz ltlr 
~~ ı-.,, •• etmlftiı. Bö1· 
~~ ~ ,..i••• karar 
~ B.,ıa. •• Moa· 
~ ~ laeı teJ•e• lacı 
~~....._,, ,., . .,. 
~ ıı11a ett11ı1er1.i ....... .,. 
-. ... ~ llri .... ı.t •• -,.,il ı••çlerlai 

la,tuiattıktaa 

vauuru Yu- ıızu• re•e• terıı11a11 ..... ı., . .,. ...... ze•rta .. ,.ım.,a. ....ıe11.ı-
1ıdır. lerde llııret il• kar11laamah•ır. 

D&DİSt&Dd& P1rlı (a.a) - Din ıaıt H&lriimıtimlzdea idi •e kukla kararlar, 
Londra(a.a)- A•am ka · 12 SS te bir ıaat ılrea llir bayaalanmıı .. a biraı dlfl•ca n ._, 

maraıında beyaaıtta i bala· alerm verilmiıtir. Uçaklar bekUyoraı. 
nan lıarp naıarı demiıtlrki ıebir &zerinde dolaımıılar Hlllll SESi HAKKIN 

Bir vapuıua ablukaeı tya- ve biç bir bomba atmamıt· 8BSIDI• 
rarak ıitmiıtir. Yaaaaiıta- lardır. Uçakları enelkl iom 
aa 2500 tea aa arıaıu bardımaalarında 7apbklan 
lıerine allnmııbr. hasarı teıbit etmek lıer• 

Darlan Peten 
tarafından 

kabul edildi 
Viıi ( a.a )-Parlıtea d6· 

aen ltaı•eldl maa'flai amiral 
Darlan derhal Petea tHa· 
fıadaa kabal edilmfıtir. Ma· 
mail•Jb devlet reiılne Paria 
ıi•il balkıaa karı• lnıiliıle· 
ria yaptait bava akıalan 
hakkıada mal6mat vermiıtir. 

Vlıl mahfilleri•• r6re la· 
tiliıler tecavllılerlae devam 
etmektedir. Çlink& ita ilk 
tecavlı bHeketi deiildir. 
Daha evvel Dakar, Marail1a 

geldikleri ıaadmaktadır .. ------
Pariste komü

nistlerin 
muhakemesi 
Pariı (a.a) - Almu l11al 

makamlara•• karıı yapalaa 
aaikatlardaa meni olarak 
tutula• 7 komlalatl• mlaa
kemeılae d&a l»aılaamııbr. 
Mubakeme ııra ... da mana· 
lar komlalıt oldaldaraaı iti· 
raf etmiıler. 

GÜNlJN ŞAKALARI __ , ___ _ 
Meraelkıbir ve aihayet Sa· 
riyedeki tecav&zlerin arka· 
11d1r. "Balık koş ai
Viıi Amerikayı zıma gir!" 
protesto etti --= =====; 
Viıi (ı.a) - Rıımt telllij: 

Amerika blrleılk devlet hl· 
kümelinin Kalecloayadakl 6 
Fraa11z 'f&liıi ile mlukeıe· 
lere rfriıerek Bazı aalaı· 
malar yıpma11 ba biküme· 
Franıııtimparatorlapna ta
aımak haıaıanclaki evvelki 
kararları ile kabili telif ıör· 
mİJ•• Vlai blk6meti yeyfj .. 
yeiiJAmerika de91etleri aez· 
diade proteato e1lemiıtir. 

Aıi valileri• ba barıketia· 
elen Gaallı, Clllaraa meıeali· 
,.t1 :o1•ata malaakllak tala· 

Et fiatini azaltmak içi• 
timclilik et keıiml •e et ye .. 
yimi haftada iç defaya İ•· 
dirmıliyiL 

Baa fakir ltallumau taY· .,.,. .......... ,.... .. 

Yunan çocuğunun 
bir kısmı lzmire 

o 

Aabra(Aaadoha)-!Yuaaiatua rlJ.,ak 
maddeleri ıltlr•• Damlapmr npar11. 

•ter biti• 'form•llteler laalletleWllne. 6 
ile ıs 1aı anıı•dakl 1000 Yn••!PPla· 
•• ita Hferiade .... ıeketimbe ptirUı· 
cıktir. la çoçwklan• ltir kuma laalre Wr 
luımı lıtaahala yerleftlrllecektlr. lduWa 
ı•Urilecek Yaaıa çoçaldan:ıımcllllk YMI· 
kalıcle S.lakh baıtaaulade miMflr •~ 
cektir. 

- -
Lüks eıya· yaıak 

edilecek m~? 
Aakara-.... kl ,.,.... ıutlan• .. 

ılrlle• 11kı•tlJ1 · laımea ola• Mıtaraf 
etmek içi• yealdıa ltatklkler J8pdmala 
batlaaalmlflır. Saaldtia•a ılre ita :~ 
ler aetlc..ı.de llb .. ,. latimall taladlt 
ol-cakbr. 
A,.ı samaacla ba1atl ye urari l•p· 

laıdaa olmı1aa laer tirli rfJilecek~..,.... 
imaUJI• iatlmaUala m•• olaaacata da IU• 

aedUmektulr. ilk it olarak lpekll kada• 
çoraba aabpaıa mea eclllm..t ••J• .,...._ 
r111 clalaa ••ilam ıekUde imali içia ,..ı 
tedbirler abaalmamda cllfbllmektecllr. 

Çlaki baıBaldl ffatlerle e, laafta.. Wr 
defa olta• et JiJıblUnı •• matla o-.. 
Ne olar deaizlerimizdıld ulaklan -ce 
., Armat pif, •izama dit. tizi silli *Bük, 
deai..tea ~k ta•amau tir, •iP•• _. 
kul. dlleti•i yapmakta• batb elm='• 
Wr , .. 1el&Dl1or., 
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•• .... ~.""•••• .. •••• ................ .. ihtikar 
Şebekesi 

fMelek ı,Şeytanmı?f -·-Şehir Haberleri-
• • Yazaa:SIRRl SANLI : 

lıtaabal- Birkaç 
HARtH KAZrANMAK iÇi KABA. AGIR VE 
KORKUNÇ TANKtARA, KARIŞIK iŞLER· 
DE wUVAFFAK OLMAK iÇiN DE ZARiF 

Yeni Yunan 
konsolosu 

Geçenlerde vefat ddea 
lımir Yunan jeaeral koaıo· 
loıuaua yerine bu vazifeye 
B. Ariıtemen Miliırmseı ta
yla edilerekS lıebrimiıe gel
miştir. Kendisi Iıkeaderiye 
koaıoloıu iken lımire tayin 
oluamuş kıymetli bir barici· 
yecidir. 

Peynirciler 
. ne istiyor? 

l.ımir bavaliıiaclea de bir 
milyon yüz kırk bia kilo 
peynir yapıhyor, bDDDDla 

beraber p11yairciler müraca

at ederek tunları dilemiı
lerdir. 

vel, Harua adında bir ti 
ıar terzi Zekiye, ~ılicf 
zilik levazımı bu 
ıöylemiıtir. Terzi: de NAZLI VE MiNi MiNi BAYANLARA 

IHTIYAyVARMIŞ!!! 

- Ziya Sokulgaa, Niltadnı yeni kara11aa 
kancayı fena halde atmışa benziyor. 

- Ne yaparsın, dünya bu.. Milletler 
b1rbi ka:ıaamak içie a11ıl ağar, kocaman 
ve korkunç tanklua muhtaç oluyorlarH, 
bau seciyesiz erkekler de karıtık işlerde 
muvaffak olmak için geaç, zarif ve sevim
li karılara o ıu~etle ibtiyaç bi11ediyor
lar. 

- Bu laeaapla tankların ne kadar kaba, 
arar ve mtitbit olmaları liıım ieliyor.11, 
kaelınlarıa da o derece aazik, Jitif ve mi· 
11i mial olmalan icap edi1or. 

- Tabii değil mi? 
Bu dedikoduyu yapan l&adı•lardaa biri 

ibtikir l.:rabaıa etrafını 1arar~k oaua her 
dediğini bir hikmet Ye fefaefe preaıibi ai· 
bi takdir edea baıı dalkaYukları göıteH· 
rek dedi ki : 

- Öyle aahyorum ki bir kadını terle· 
miz tutacak veya çamura batıracak, onu 
göklerin üstüne çıkaracak: ve yahut ta ye .. 
di kat yerin dibine indirecek erkeğin, ko
caıın111 ablilu •e karakteridir. 

Bu iki kadın bu ıuretle hem dedikodu· 
yu ve iıem dl! acılclı bir dertleımeyi an· 
duan bu lroauımalarına devam ettikten 
ıonra yeni ıenıinin muhteıem ve geaiı 

ıalonunu terketmeğe karar 9erdiler. Esa
sen ev Hbibi de o akıam Nibatla yeni vo 
aefiı lrıraıınCla• baıka laiç bir iradın ve 
erkeJe ehemmiyet vermiyor ve pek çok 
mi1affrlerinl yavaı yıvaı istikbale bışlı
yerdu. 

Bir çok kiıiler bii1ük ve ıüslü ıalonda 
umej'o baıJıyaa ıoğuk havadan ürkerek 
firu etmıj'e bazırlaaarlarkea Ziya Sokul
ıaaıa ı•yet ıık ~yinmiı bir bizmetçiıi ha· 
ber verdi: 

----o-~-

IŞubatta 
Evlenenler 
Şubat ayı içiade iz.mir ve 

Karııyaka evlenme dıirele· 
ria• eYleamek iiıere 133 çift 
miiracaaita lbuluamuı, mua
meleleri ikmal edilen l109 
çiftin ikitleri yapılmııbr. 

Geçen senenin ıubat ayıu • 
dm 107 çift evleamiıti. 

--o .... -

.Uyuz 
Mücadelesi 

Ziraat Yekileti Burıa ve 
Balik8'ir Merinoı mıataka
sında uyuz mücadeleai yap· 
mağa karar vermiıtlr. Bn 
mücadeleye iştirak içia iz. 
mir veteriner müdürlüğü 
merkez hayvan ıağlak me
muru Faik Ürümüa 6 NiHn· 
da Sunada bulunmaıı bildi· 
rilmittir. 

-...--o----
Bugün kuzu 

eti var 

1 - Yapılan peynirlerin 

derbıl buıhaaelere nakli ve 
nakil vaııtası temini; 

2-Peyairler içia kirli taı 
yeriae ayni fiyatla beyaz 
taı verilmesi. 

.---o----
Bu haftaki• 

maç 
Piıar giiai lzmir mahte

liti ea kuvvetli kaclroıa He 
Göıtepeye karıı oynıyacak· 

tır. Maçta muhtelit kaclro
auada Sait, Adil ve Vehap 

gibi en taaıamıf elemanlar 
yer alacaktır. 

Bu maçlardan makıat la

mir ıampiyonuaua yapacaii 
diğer temaalara ha11rlıkb 
buluadurmaktar. 

Maç Hat 16.30 da yapıla

cak ve Eaat Mertek tarafın· 

dan idare edilecektir. 

Kabil 
• 

mıze 

elçiliii
Kemal 

ıiae aümne r•tirm•• 
)emiş ve ıimaarı 
daYe(etmlıtir. Dli•' 
tanda filrt · mlrakabe .:r'~ 
ıana müracaat edere~ 
ziyeıl aalatmııtır. ~ 
Bzeriae fiat mürakab•~ 
rolörleriadeD biri Z 
dOkklaıaa giderek 
tarlık yapıyormaı 11111' 
m111tar. 811 11ratla 
Hara• r•ti,.liti ıate• .~ 
leriai 330 karutta•-~ 
Abibiae ıatmıı •• ~·;( 
ela almııhr. Satealeri.9 &.d.J 
ıa 'flata 169 kar•I.--. 
ıabı clrmimeıbad 
teıpit edilmiftir. sac:, 
Hr ıebekeye 111111 

111çluyacla memarl•r• 
dirmiıtir. Bualar Salla• 
mamıada Kiıım lJr• 
gilıtarı Şerif ıeae 
hamamı ada lrf aaiJ• 
ıiade 62 numaiad• 
Ba1ridiı. Memurlar 
Baariala d&kkiaıa• ı' 
ler' fakat ıuçla 111•111 ........ _ 

eliae 20 lira ııkıtll _,. 
kalkarak buılla bu•• 
tif a edialı!,, diy• .'.~• 
Yermeye kalkmııtır. 
lzerlade cllkklaCI ., 
vazife b•lind• m ... 111' 
fet hıklifi ıuçuad•• ~ 
tutalmuı tahkikat 
ekleamiıtlr. Şobek•1' 
ba•ka firmalarda ~~'"lı 
talılllin etlllarelit• ~ 
devam eclilmelstedlr· -- Bayım, geçen giia ıi:ıe göaderilm•i· KaHplarsa koyun etine 

ai iıtediğiniı adam geldi. konan 120 kuruı fiatteo ---o-- ffırsızblı. 

Köprülü 
--~---

- Kim bu adam? memaua olma'Clıldarı anl•ıal· Ankara - Afıaaiataada 
- Oil11nuza buıuıi der• verecek yeal maktadır. Diia mızbabıda Karaaflaa 304 el d :i t Kibil elçiliiimize hariciye r 

u re mea. bir koyua bile keıllmedi. Bu otura• Hakkı karı.. .pt_ 
- Söyle bur elsı·a Yekileti hukuk m-utaYirleria· · · d b-d•• aya i ··· itibari• bu~ün lımirde zılaız J aıa evaa ea .... .il 
Bir kıç dakika ıonra iyi giyiamiı Sir den Kemal K&prBID tayin evvel eviadea baJI t kuzu eti Hblacığı aalaııla- ı . .&,f 

geaç aiır ve ciddi adımlarla saloau geçe· olunmuıtur. aıa çalaadıiıaı ti•• 
rek ev •ahibiain öalne kadar ~eldi ve yor. Dıeriae yapıla• ~ ·---·-..ı 
baı• ile .. ıımıadıkta• •o•r• özür diledi: ı Elhamra sı·nemasında : bu e11aı.,. çaıao•; ~ 

- Affedersiniz bayım: bu kadar çok J ı za eüiade mevku ı 
miıafiriaiz olduğunu bilseydim, ıizi bu ak· ı Bütiin diiroyanın yeıiue sevimli Jöapremiyeri ı oglu olduiu teıltlt~ 
t•m ralıahız etmezdim. Bununla beraber : TYRONE POVER'İD ı ve efYalar bulaoar• 
beai buraya iÖDderea zat her halde bu ı ı Wİİm ~dilmittfr. ~ 
•kıam sizi ticiz etmemi tavaiye etti. ı Liada Darnell •e Basil Ratbbove ı § Boraoacla 11,. 

z· S k k : ile Beraber Y arattıtı Eııiz Şıheaer 1 katında R1tte111 p'!~ ~ 
ıya o ulgu,, baıta Nibıt ve arası ve • ZORO UN JŞARETJ :, kalı Hüseyi• rtfeb~'-ı 

daba bir kaç bıtırh mi1afir mütleına di- : ı H · d•• 
• H&DID evıD et 

ğer ziyaretçileri kovalar gibi bir tavır ta· ı Seaaılar: her gün 1-3 5-7-9da Cumartesi·Pazar sabablldeı 11aı çaldıi• fikl1 .. 
kıoarak geaıç öj'retmene şu sözleri ıöy· • ve ı~la yakala••' 

ledi : d ı T • d Tel. : kata b•1la11111ıfb'~ ~ 
- Bu lar beş dakikaya kadar bura an cı ayyare SIDem&Slll 8 36't6 ı § Aziı Akylr•~, I 

gideceklerdir, ıiıiale oğlumun dersi için • ----------------: d~ Mehmet. o. ih• I•' trJ 'l 
uıun uzadıya konuıuruz. : BugOn matinelerden itibaren ı ofılu C4!zmıaıD •• ç7 • 

-Arkası var- ı Tütkçe sözlü " Şark muıikili - Türkçe ve arapça ıarlulı bir çift ayakkabı";.,. 

---T· 
0 

p T A N ---: i ZEHiRLi ÇiÇEK 1 aırada yakalıoııııdt l ı : Baş Rolde: Etsiz dilb~r M11" yıldııı EMiNE ŞEKIP ı Pulluk e~ 
i Patates Pazarı : ı Kemani Sadi Jıılay-Tauburt Salibettin Pınarın iıtirlkiyle : d ~•• 

k 1 k 8 k K h . ı Haber rlaa '»t.ldllf • A ç ı L D ı ı ı 30 iıi i üyfl oro eyeb ü .uıy• 
ı Ucuz - T emlnath - Hiç ına1rafın: ı h d d ü t d E bt Ar R · • m HHH ~-
• • 
ı 
ı 
ı 

ı Kadın·erkek koru eyeti, i are e en ı a ya ı ıı•ı• dıi• demirler 111 
1 çok alanlara tenıilit ılı MUSiKi Adaptaıyonu ~KemaDİ Sadi kıada lımir zira• 

MEZARLIKBAŞI HAL iÇi No. 431 i : Baş okuyucu H. Fahri ı iOae 75 pallok 
t elıraf Adreai: Serter • 

Diw er ç it maU•r d• bula•ar 8 ı ı Matiaeler 1.12-3.15-5.15-7.15 YI 9.15 te.. '· ~-
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1
•ta1°' L •~ NINGR "' D : Huzur hakkı BENDEN SANA 

........... ___ u t-ı. TAVSiYE: Istanbul - M&lkiye mil· 
D bağ ŞEHRi f ttişleri beltdiyenia eald YAZAiı! : 

L.akmaz- Sovyetler Birliiinin ikinci muao.ıdelerini tetkik ettik· il-.. Z.q 
D büyük şehri olan Leningrad leri zamao eıki •ali. ve bele· LI 1 
d.gv buaün' mlhvet kuvetleri ta· la aa m-L---1_ dl.ye reiıı' B. Mulai4dia Oı- Bir la fi• •n• cua• 

••• • . ti J ....... u •• rafıadaa kuıatalmış bir bıl· J tüadığıa, "memurıye zamı· Ba tereddlt l~lacle bir kac .. ldb ıa· 
---- dedir. F•k.t gerek dıtordan nıada umumi macllı topla•· la lıl ı lıla 

- ~- tılarıaa reı'ılik ettliiadea do- maa ıeçti. Dıldkalardaa ., ' • ~ içeriye, gerek içerdea dııa ebedilik kadar aıaa ıirlllcll. 
rıya doğıu yapılan karıı ta- l•yı huzur hıkkl aidatı tu· NllaıJet 111 çılcb, 11aıfa clladllı. Meler· 
•rıuzların bu ıebri kurtar- bit etmiıterdi. aicla te biz• lüç bakmadaa mada ,UclL 
maga öteki kuvetlerin bu- Mnfettiıler, A•karıcla ela Daclaldanaı bıçık açmı1acak bclar •k· 
Junduğu yerlerle muvaulası- viliyet ve:&elediye itleri ~•·• mlfb. Reaıl çok uçakta. Yeri• obutla, 
nı yeniden kurmara matuf liaia ııbıı11da birlqtltl laal· lritabam açb. 
oldağa rllrllliyor. de Aat.ara •allılala Miadı,. Ôil• ... ,.... ... .,.

1
fta• acale hrWa, 

Ba imüa .. ebetle barlla meliıl içlm•ı•• relalilı: et-- ılttl. Hlc lılrlıııla lı...tı.ı,ıa 1ı:oıı..-1ı: far-
bu biy&k Sovyet ıebri!hık- ıindea dol•yı bayle bir le· ıabm balamadlk. 
lııada biraz malümat:•erme· ret almadıtım Heri tlnnlf- d lı 
yi faydalı baluyoruı. Jer, 1abılr · ldanbal valillal• Hepimiz kHdlmlli •atla rlrlJOf • • 

Bu ıebrln nufuıu 1926 huzur hakkı alm•••• k•••· Hatamaı ... ı tamir eclebllecetlmlal an• 
yılında r.yapdan bir Hyıma •uz bulmaılardır. m1scla ko•Df19k. Fakat it lıt • ı•ç•lttl·· 
g6re 1.592.158 dir. ~ Eılri iı· Mlfettiılaria ba rolclaki lla•a Jıpmak fıraıbm halamaclak., 
mi Peter1burr,du 1914 te m&taleaları &zerine 8. lla· ErtHI aallala 1erl .... blclı. EYIH tale-
Ruaya ile Almanya arA1ıada hiddia Ostladatı• aldıfl foa ettik. Aalacllk ld .. ~..... dhllte 
lıarp çllnnca almanca ad. ilcretia miktara laellp edil· a•Mlal flrm... arbll: talallle c1.... et-
ruıçaya çevrilmiı, Petrorrat miıtir. ml,.cetlal IMlber ..,.lfU. Dalaa • fla 
olmaı, komlinillt ibtililin y apdaa beaaplua ,a,. vı, ... a.. pbnı. k~k bir , ... w. b!r 
zafer kazınmHıadan ıoara esiri vali, rel•lik ettltl her kim,. ta1toraman• pnk cllJ• ........ • 
Leaiagrad olmuıtur. toplaata içia oaar lira olmak m1fb. Bir clılaa Jld•I slremeclik. 

Şehir bataklık bir bölge- şartiyle •alilildea •rraldıia Ei•r tala.Ula• denm edaWlae,.U mala 
dedir. Burada sık 11k ıu tadbe kadar 7060 Ura ha- kı liekimlll aı••k, laıratta mlMm bir 
taımaları, su baskınları ol- zur hakkı almııtır.Ba byau· me•kl ıalailll olacak, fardılı lfler pecek· 
muştur. Hele 1824 ile 1924 ta bir doıya bazırlıamııtar. ti. Hiç ılp.laa ,.

0
1r ld laarabaıa ba .. ldWe 

tıımaları çok feliketli ol- Dahiliye vekilıti, mele• yılrdmımH blılm teredcllcllmla •INp ol-
muıtur. lenin tetkiki ve S,a lıuaıta ...... 

Ba J&zden ba t•bri kar- kat'i bir karar •ırilmeti lclal 
0 

,..,.. lıi ... • tatlı ı.ır ak, ıller Wr 
mak 9al11mış olan iıçilerden dosyaaıa Aakaraya rlacle· it lr el kik clald 
b. v J rı'lmeıla'ı belediyeclea lıte· yhfılı••JPi t-111 alaça ' 0 • • ır çogu ,ö müştür. Bu ıe· ,,la llalara- •farals olsaataii ....... 
bepJe bu ıehir iÇia kemik- miıt'ir. Doıya beledl1e rela- e•ecekti. 
ler &zerine kurulmuştur, dl- liğiadea Aakaraya ıl•clı-
yenlerde vardır. rilmiıtir. O llabraalı .. kilsiMla kncll•• _. 

Burada aoğaklar çok ıid. -----o-- kalmımma teMbl, aı:aala,...mk, M ali• 
detli olduğu için kııın li- kU1zhk, ae de clltu iter laaalfl bir ,._ 
man donar. o zamanda buz yol tahrio meyil tl.pdl, ..... terecldlttl, icap .... 
kırma fıliyıtti hararetlenir. etmek bir tak kellmaJI tam Mldbmacla .,... 

Leaiarrad, mimari m&ıe- mek c ... retladta mataram olma--.. 
ler ~k&tliphaneler bakımın· Meaemea cadcleılade Bi· Evet, bir a11bta, bir cl ... lallll• •• .... 
dan zeagia olduğa rllıi en- lil Arif lsmall !•dıadalri iri· yatta bir JOflaalafa• aalirle nla• ram 
d&ıtri balnmıad•a dı önem· ıiler ıoıe yolaaa talarlp et· bir •dama ıebl.p •• naleml1ecek D-
Jidir. tiğiad.-a yakalaamıılarchr. lime,t -...u. llrlemek kolar bir .. , •e-

Maden makina imıl•tıaı §lklçeımellkte Melamedhl iildlr. 
ehemmiyet verilmiıtir. Bu- üıeriade bıçak bulaadajua· Fakat ita acı tacrlbe baa paa lfrattl 
rada tlrlil mıkina fokomo- daa yakalaamııtar. ki Wr •-•· .,.._r Wr '-•a ,_,._ 1f1a t "f t lr ik" f L ı · ı d Al11acakta Rauf Samoli· •• ı e a . c aaı •11 ıma e en ·ı .. iaclH -••• ltlr ana- lalı bir lam• f b 'k 1 d p ·ı f yi traı bıçaöı ile Jaralaadı· w •- ı-
• 11 a ar var ır. ub o • aem ............... ,. Gaall almak, • ~ fabrikalan:motorJii traktör gıadaa yakalaan111br. • 

ıerit çivi t.tarbin . imalitiyJe --·n.o-- cla•i etmelr içi• ll•lıaecek lklll acak • 
ıöbret kaıınmııtır. claldbcla bir kl1m•U olaWUr. 

Sellüloit Uiçta dahil ol· Yaralamak o ........ hıri ... ,.tt ....... ,.. 
mak iizere kimyevi madde- AIHacalr tı Demlrllaae iH ~. hllkete afra-. Wr ı ... ...... 
ler iıtib111ide bir bayii iler- ıokaiında eerif fRemaiaia ıa•alh arkaclqa•ı Mıtenlclala p•cen 
lemiıtir. kereste fabrikaııada plı .. a hlade ..... ••inam k ............. 

Şe•ria öteki ead&ıtri sa- Refet oila Mehmet allai kotarak ılall alacak bir aiı ..,.._, '• 
hı81nda da kamıı, kaloı, destereye kaptirarak ıol •Iİ· iıla ha•etl• MllleJlll tlllml• laa. ... 
llatik maddeler deri, t&t&a nia orta parmaiı kopmaı lir. O uma• etıeclcllclllae el•... ,... .. 
lrljıt, lrereıte yiyeyek al· ve diier parmatı ela J•ra· tderim, ralaa okfamata malataç olu lala· 
kollu içkiler iılenir ve ya· laamıt oldağundaa tecla•ial aı• yardımı.. drlaal •opnm. -VatM. 
pıhr. içia hHtaaeye lraldırılauflır. SO 

1914 harbiaia çıkmHın· • - N -
daa ıonra şehirde harp Cilt ve:Z&hrevi Haıtalaldan 

M&teba11111 imalitı artmıı ıebria'aufuıu DOK T O R 
o zaman 2.416 000 kişiyi 
bulmuştu. 

· .Bu harbin bışlımaaındaa 
önce aufuıu artmakta ve 
eadilıtriıi geliımekte idi. 
Şimdi müdafileri birlikte bu 
aafuaua bir hayli artmıı 
olmuı tabiidir. 811 bakım
da• .. lula ....... l •laemml· 

Salih Son ad 
flıind Be,Jer No.79Tel.2727 

Dr. Fahri lıık 
fı•lr Memleket baataaeaf 

Roatkea ......... 
&o-.tkeD •• ktrtlr Wa~al 

f D:NI SiNEMADA 1 
ı 12 DUNY ANIN 25 I 
SDEVRE 9u•ca laarllraıı KISIM I 

f Maskeli Kartal 1 
ı Hıpıi birdea Mlıliae t ... cllf Mllmemit ı 
ı maceralar dola Ş.laeaer 1 
ı Aırıca: R•kll MiM 
ı 430 ... 
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iki vekil lstanbulda 
tetkiklerle' meş~ul 
htınbul-lnbiaarlar vekili B. Rauf Ka

radeaiz bugün ıebrimizc fgelmiş öğJedea 
soara inhi11rlar idare.inde meıgul olmuı
tur. 

Dün ,ehrimiıe gelen münak•lit vekili 
Amiral Fahri Enginde bugün limanlar 
umum mildürl6iücde ve limaa reiıliiinde 
tetkiklerde bulunmuştur. ---

Ziraat Toplantısı 
A•kara (Anadolu) - ,Toplantıda, :ı"rai 

iıtibıalin artmJma11, yeni E devlet i ziraat 
mıntakalarnnn terpiti, ekim meselelerinin 
plAnleıhrılm1111 ve ziraatçılarımız ara11nda 
bir koordiaaıyon i temini - 1örli16lm61tir. 
Toplantıaıa ıonuada 2ıirai l;; iıtib1&1ia her 
yıl mtllaim miktarda artırılma11 içia bir çok 
etaılı tedbirler alaaa1ası f6tilfmelerİD Ha• 

11aı teıldl etmiıtlr. Bu\ arada pamuk mıa
takalarıada yetiımeıi riiç olaa, fak at ma· 
h~lli laallna gıda maddesi 11kıah11 çek
memeıi içla ekilmekte olan bazı, {hububat 
maddelerJ 'ektirilmeyecek buna makabil 
pamuk lıtib1aliain artırılması içia tedbir· 
ler ahnacakbr. Ayni zamanda diter mıa
takalarda elde edilecek fezla hububat 
iıtih1aliyle bu mıntakalarıa hububat ibti
yaçlarıaıa karıılaamHına karıılacaktır. 
Bu ıuretle çif çiler araaınd11 iı birliği mey
dana gelecek ve Ziraat Vekileti bunda, 
nızımhk vazife.ini görecektir. ----
1-incı bir kart almak istigan 

tadın· mahküm oldu 
Hatice adıada ' bir kadının bakkındaa 

faıla ekmek almak •Üzere nufaı hii•iyet 
c&ıulaaıaı kayltettijiai iddia ı ederek yeni 
lal•İJet c&ıdaaı almak iiıere aBfas ' idare
ılae mlracaat ettijıai ve keadi•iae •eri· 
lea müracaat klğıd11le .. yeni bir ekmek 
kartı alacaiı ıırada ıutulduiaau yazmııtık 
Hatlcenia &zerinde kaybettiğini ıöylediii 
alfuı cüzdanı bulununca keadlıi ~adliyeye 
verilerek &ç ay hapse mahküm · edil11111tir. 

--o--
Mısırın kilosunu30ku
ruştan satanlar var 
Tireaia lbaaai1e maballeıiade oturaa 

lımail oilu Hilaiyln Ôzkaa, iki ayar mı· 
ırrıa kiloıanu 30 kuruştan ıathjı iddia· 
ılyle tutulmuş ve adliyeye verilmiştir. 

ŞOSA YI BOZDUKLARI IÇıN 
Bayraklı Mıaem ' a cadde.iade oturan 

Faik oj'la Bilil, HaHn oğla Arif •e M•h· 
met otlu lımail evleriae açblrları llğım· 
larıa tamiri ıaraıında ıoıayi tahrip ettik-
leri lddlaai1Je adliyeye verilmlılerdir. ---
Urlada konferanslar 

Urla - H'alkevi dil ve ebebiyat kolu 
tarafından tertip edilen konferanı seriıine 
baı&aamııtar.- Evvelki akıam halkevl 1alo
nunda (Miraıın abklmı) mevzulu ilk lron· 
f eraaı hukuk biklmi . B. Şerif Kolmaa ta· 
rafıadan verilmiıtir. 

Davetliler araıında bayanlar da bulu11-
muı, balkevi nlonuau dolduran halk koa
feraaıı alika lle dinlemiılerdir. 

RADYO_· TELGRAF H~B.~RL t!i 
Rıom davası Fakir çocukM 

dünkü celsede ra şeker 
konuşulanlar eski fiyatl• 

Anadolu ajansının 
Raduo hülasaıarı ----

Amerilrcı erkeklerin '. llılrstni 
keati, 79699 lriıi tevkif, 
Almanlar Mısırı, ln6ilizler 
Sicilyayı bembaladılar, L.e
ninpatta Alman hatları 2 
yerden yarıldı, çemberdelri 
ordunun 100/ttarmayı, Al
manlar 940esir aldı, Paria 
bomllarJımanının leeaati 

--.. -
Nevyork-1.tibHllt blro· 

ıu erkek elbi1eleriade tah • 
didat yap1Pıttar. Buaaa için 
ıarf edilecek yla ordaya baar 
edilecektir. Hatta koat11m 
pa11teloafa paçaları kıvnl

mamış olacak, faatazi, cep 
yapılmıyacak elbiıe yelekılz 
ölacalr lllkı elbiaeler kalka· 
calr. 

Tokyo- Siagaparda 600 
bin Çinli tevkif edildi. ; Nlıl 
Niıi razeteai 4 ıubattan 
beri Japonların 44 harp ge · 
miıi babrıldıiı yazıyor. 

Londra-larlliz tayyare· 
leria yeniden Almanların 
harp limanı olan kiyef Vil· 
hem ştfen ve hemdene üç 
rece arka arkaya bombar· 
dıman edilmiştir. 

Loadra(a.a)- lagilterede. 
Hindiıtao me1ele1i rüaia 
meaeleai olmaktadır. Bir 
Lord Hiadiıtaaı ıilllalaadar
mahyıı diyor, bay ÇörçU 
yıkıada Hiadlıtaa be1a· 
hada bulunacaktır. 

Loadra-~Biiyiik miktarda 
Amerikaa lntaları timali 
lrliadaya relmiıtir. Baaıarıa 
Dereye &idecekJeri flzli tu • 
tula1or. 

Kahire- Almaalar Mı11ra 
lagilizler ıicilyayı ibambala
dılar Siivente hıaar f aıla
dır. 

Loadrar-Pariıteki bombardı 

----o---
Riom(ı.a)-~ Harp me•,al

lerlni aramak üıere Riom 
mabkemeaf yeni bir celae 
aktetmiıtir. 

Bu cel1ede m&ddoiumumi 
baıvekil :Delad1e araııada 
bir muhavere ıeçmiıtir. 

Harp baıladıtı zaman 
Fraaıaaıa biylUdllil mite· 
aaıip değUdl, fabrllıalar 
uıak k&ııleriade kuralm•ı· 
tar. 

DeJadyeaia cevabı aefer· 
berliktea beri bilylyea lı· 

tlbnlitamıza yeni hız veril
miıtir. Fabrikalarıa mak 
olmaıınıa ıebebi bombardı· 
maada a maruı kal11lar. 

o 

Cavanın 
Müdafaası 

--=--
Loadra (ı.ı) - D. N. 8 . 

Ajan11 bildiriyor: 

Loadradaki Hollaalla 
mahfillerinde · it ıret olaada-
iu•a Ca•a mukavemeti ıa· 
yıfiamaktadır. Ba balre ıo-

auaa kadar m&daf.a edil· 
meyecektir. 

Moıkova - (Son tebliğ:) 
Leaiarrad cephetiade 50 
Alman ıiperi abadı. 1 çete 
9 iaıe kamyona 1akta, 2 
cephaae havalandırıldı. 

Berlia - Sıvaıtapulda Raı 
kuvvetleri kapblmıı ve im
laa edilmiıtir. 940 eair aha
mııtar. Bu neticede dlıma
aıa akınlara alrim bııalulm•ı· 
tar. Sovyetler 2-3 martta 75 
tayyare kaybetmfılerdir. 

Aakara (R. G.) - Fraa· 
ııı doaaamHınıa Toloada 

Aalrara - Amele k 
olaa, 1ekiı oa kadar İ 
yette beı yaııaa kaclar 
çaiu olaa fakir •iletıre 
ki fiat iizeriadea ıekeJ 
tırılmaaı iıinia idare 
kararlaıhrılmııtar. s1 ~ 
eıba1, malaalli fabl&• ~ 
ilataıile vazlyetlerlal _!...İl' 
ettlrccelderdir. T•~....t 
lıanri •lll1etlerde , • .,....-_. 

41 i• •• ae ıamaa bati• .. 
yaluada illa olaaacaktal• 

Alman·R"' 
Sulhu 

Loadra(a.a) - Al_ ... ,__ 
R111ya ile ıulh yap_.k 
baıırladıkları baberf•I• 
karılma11 maıteflkler 
revıetmelr içi• bir 
propoıaada11 olClui••• 
ııyor. 

Darlan 
ıdllıı 

Pariı(a.•)-:- Darla• 
böl2e1İDİD bombal .... 
ıeyi bizzat laadileJI 
ıörmek iıtemiıtir. 

. ..,....._, 

maada 61ea •İ•iller araııad• 
600 ölü vardır. Mareıal lPe· 
tea baıliaii ı matem r&aD 
Uia etmittir. toplaamaıı m&ttefiklerce ehem· 
Moıkova - Leaiarradda 

Alma• battı ikiye ayrıldı. 
Bir paraıütç& tiimeai yok 
edildi. Çenberdeki Alman 
16 aci urduınaun duruma 
fenadır. 

Stokholm - Raılar Leaia· 
gradda 2000 Alman öldürül· 
mllıtür. 14 mevzi, bir çok 
malzeme almıılardar. Çenber· 

deki 96 bia ldıilik ordunun 
yOz kadar kurmayı ftbirde· 
dlr. 

mi1etli telilrkl edilmektedir. 
lariliı ıaıeteleri bu bapta 
miibim makaleler yazmakta
dırlar. 

Londra - Hiatlii•r Jıpoa· ____ _...,...... 
l•ra lrarıı makavemettea 
baıka çare olmadıj'laı anla· 
dılar. 

Londra - Pariı bombar
dımaaıada 600 &I& •• 1000 
yaralı teıbit edilmiıtir. Viıi 
bana bir katliam aamı veri· 
yor. 


