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, ..... --........rtkarada Suikast Yapan . kimmiş ' • 
Ankara (a.•) - Reami teblii: 24·2-1942 

O N D A K l K A Sıh gllall Atıtirk . bul\'araada vaki olaa 
" infilik bakkıada zıhıt• tabkikıtaaia bap•• 

kadarki neticeleri aıaiıdadn: 
iL.'.,...... l - Jnfilik maddeıiai taııyaa •• baaa 

:-... daeLmek Dikkate •ayan ,, Alman D.olisi.1 attşliyea adam aalea Üıküp villyetiaia 
& 'S' #ti Geylaa kaıaııaıa Dopricaa kiiyliadea olap 

tılmaıv a bir y~ı ' ne' mukabili Üskilpte lise tabı ilini bltirdijiae dair dip· L ~· lom111 vardır. 
~landı Bir 1111111zatuı Al-·100 Polonyalı Yaaıada avmHHıılliamiı birde tabaa-

ıliı...... c.; ca tııımakta idi. Üep6pte komüniat oldak• 
~ ~ D. N. 

8
· 11111111 ISllÇtll 01· kurşuna dizildi taa ıoara 6·10·1940 tarlblade yurdamau 

~ v- w1a.. •tt•lıl Flılırlı ılı v .,,0•• <•.a> _ 1,g.1 kav- ıelmiı, ecnebi olarak ı.ı •• ı.aı 1a.k.11 f•· 
11ı1fe ....... • 1 t , •etleri kamaadaahjıadıa külteılae kaydoluamaı •e 9-6-1941 tari· 

Lb") setlrlWlll.._ f••ıt lllb •1111- teblii edilmiıtir : ilinde de muhacirler lıakluadaki amaml 
~ ... •m•• 91 .. , 4 martta öldllr&lea ı Al- laiik6mlerdea lıtlfade ederek vata•daıhlt· 
~. 111111 lltlglr maa poliıl ile yarala••• bir mııa girmlıtir. 

poli1e makabli ylz Poloaya- -De•amı dördlacl ıahif•••-
Beılla(a.e)-lueçte çilrea 

ıaı•tede Almaalarıa ineç 
Non~tea çekilip f jaJerla 
ıalla Japmaıı•ı ılmal de•
letlerla aralaraada 1ardıma 
.. ,.... lttlf ak muahedut
al lmıalamalanaı tanl1e 
etmektHir. 

Berllade laariciye aeıueti 
•alafillerl.te b8 lauıuta 1a
ala• , ...... ıhat• jik ...... 
ml,.ti laıla olma11•••• •a
nıı dikkate alma11 ı•nk
tiilal •• fakat ba kıbil yı-
11lana .... ı olar da bir lı-
••c ıueteai .. • 1•r alchjıaı 
Ye iMi p•eteai• iteımalaar
rirt ini 1•••1• aalll mlıaade 
ettijiai · laa1retle ıonftar· 
•llta •e IMaatlaa lasiJble
ria parmatı baluadataa11 
tel.rll ettlrmelıtedlrler. 

Wr pMte Ba ıalaaııa taYıiyui aa· 
~ ....:;-~ o.... .., • .ıa., ............... t 
~ ~ Wr pn- kalacakları ıllti ba yolda• 
~~ •'IW Wr ....,, .. mltteflklerl• Rwalara ,.,. 
.. ...._ 99 ....,.,. •• lct. emalyetli balacak· 
~ ~....,. W.U •• lar1 ill•• etmektedirler. 

S-~ .. WRtına -- Ruslar Yutnov ts~ ...... _ ... 
~ ~-.-.. "...._ tehrini aldılar 
~ -.l~• bnetH Wr 

~~lh ~ ...., eN llo.ko•a(a.a)- Dla ı•c• 
....__ •-. .... So91et tebUifade dlımaaa ""7' .. .. " alaıla Is k kaqa taurau d•••• letti· 

S,._'lıc:: ~ ifııl 4 martta Smole•lı• Vi-
!~ C1'1rls • ,.... uuıada Yatao• 
~ ... ._ :;:: .. larl•I• iıtirdat edllclltl 

..... -., 
1 

• ltlldirllmelıteclir. 
'~~ .,...., S martta cllılrllea 45 Al· 
~ ~ : ... • ... ••• ta11areıi Raı ka1ılaı 
~~ .-.... 12 tanar .. •• ibaret MOI· 
'!ıt' ~ kowa cepHoiH• dalla 4 

.. '-.. ~ dl" lae- tanare dlflrilmlttlr. 
~~ ....... ...,... Yatao• ıelariaia istirdadı 
~ ~ (..._;flllıea· · •ra11ada Si iaci •• S2 iaci 

"' ..,.... ıat. Almaa ala11araaa meuap 
~,. ...,.l 11,.. iki ta bar imha edilmiıtir. 

WWir .... dlfmaa ll&leri doladar. Ha-
.. ~ meil •• k••etleri 4 martta 350 
. ~ ..... et • .., .......... t ylldl -,..lr.. IJO .....,_ 200 

baıa karıana dlzildlii bildi- ''"'-r · ............. "'"'"'-"'"'"~'"'~~ 
rilmektedir. Bu albl hare
ketleri• tekrarı takdirinde 
halka yiyecek datıtılmıya· 

c•i• ke11 halka illa edil
mittir .. ----IACIBISTAICI IHTI

. llRl llRŞI 
Bud•peıte (•.a) - Hükü

met ibtiklnn önlae ıeçmek 
lçia yeai bir kararname- aet
retmiıtir. Banda •i•r ceza
lar tatbik edileceji bildiril
mektedir. 

Denizyollarında yolcu 
ücretleri artıyor 

Aakara-Devlet deaiı.7ollara iclarul yol· 
cu tarifelerine yapılacak zamma · dair tet· 
kikler aeticeleadi. V erilea k•rara ılr• 
yapılacak zam alıpeti yüzde endar. hl••· 
bulda HaydarP8ı•, Kadakly, Adalar, Ya· 
lova Haliç, V •• ıöll ifletmeıi, lzmir kir· 
fez laatları ıammıa dıtıada brakalmıfbr. 

Yeni tarifenin tatbikine 1akıa ıtalude 
baılaaacaktar. 

lıt•abulda tabii biatlarıaa zam iti bele
di7eye varidat menua olarak etld edil· 
mektedir. 

--o--
ıstaıbulda bir çocuk ili traı

Anaf orcu muh. 111 arısııdıl 111rpl11d1 
tekirlerin 

GÜNl.JN ŞAKALARI 

lllFDRCU IOŞTERISI! 

Etek-Na11J oldu ela tek
rar yaaımıza sıelm•i• teaez
ıll ettia? 

Fare-Sorma •r••claı,l1er 
altıadakl depo.ana d&ayıaıa 
yat, pirinç ve peynirini iı

tif etmiı bir mabtekiria ba 
laaıiaHiae ıokalmuı aaa
fordaa ıeçiaiyordak, ı fakat 
lıerifia bu 1akladıiı mallar 
ele geçiace o ceıaevia• biz
de ıene abarlar1, tarlalara 
d&ıtlk ... ' 

Etek - Zatea ıeaia aaa· 
forım ı•sirdifia, ıeçladi· 

? 

lıt•abal,- Akıarayda feci bir tram••J 
kııa11 olmuı, 14 r yaııada bir çoçak iki 
tr•mY•J araııada katarak puçalaamıı 111· 
mllıtür. Hüviyeti meçhul olaa çoçaju 
ceHcli kim oldata aalaıılmak lıue morı· 
da teıbir edilmektedir. 

1JILlll SESi 
----~o--· rsn 

HAKKIN 
SESiDiR 

Hiç olmazsa, bana~bir 
çare bulunsa ••• 

Siimerbaak mliH1e11ıiaia lıallnmısa pek 
büylk yardımı clolraaaa buma. b••••Z•• 
Hire daııtma itinde bir tlrll iıte••• lrir 
intizam temfa edilemedi, lfltti. Ba mlu· 
seaeaia erka k•p111ada toplaaan Iradı• Ye 

erkeklerin batuıı •• ıokalaı me1eleıfade 
iBrtUt&aBa, Cialae rreçilemeyecekH, bari 
kıdıalar için a7r1 erkekler içla ıyn birer 

malaal ••ya r&a tabalı ederek baıı çok 
çirlria ve iğrenç hacliıelere ıebep elaa ba 
kadın - erkek h&camunua mlfterek fer• 
yad •• figa•larıaa bir çare bal11aama11111? 

Halkımız baau, alikıclarlardaa caa •• 
16a&lden iıtemektadlr • 

HALlll SESi 
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!Melek mi, Şeytan mı?! ....... şehir H 8 b er 1 eri ---~ laıe işlerinde 
: -29- Y•zan:SIRRI SANLI ı tetbirler 

Siz benim az ·zamanda pek çok Belediye reisi Hayvanlarake
p'ara ka:anmış bir tüccar fakirler evimle oek temini işi 

v Beled;ye reiıi dOn sabah Araba ve bahçe 1abiple· 
oldugumu blliuor musunuz? ıebrimizio muhtelif yerlerin· rİ~İo bay•anlarıaa 1imdi1e 

.. de tetkikler yaparak bele· kadar toprak mabıulleri ---Milyoner tüccar b~ı on dakika içinde 
· bau batırla ve riizel karılı ola11Iar mibtea· 
na- bütün miHfirleriai aavdıktan sonra 
genç muallime karşıııadaki bir koltuğu 

diyenin fakirler evini teftiş ofiıl kepek temin etmftte 
dmiı f•kir ıakatlarla gö· idi. Bu lı orgaalsu1oa ve 
ıiiımüı · ihtiyaçlarını totluk teni itibarile oaaıf iKi ka· 
etmiılir. rumları birliiiae terkedil· 

Fakirler evinde bılea 46 miştlr. 

dedikten soara kiti vardır. Kendileri•• iyi 
yemek, tam kalori temia ~ 

~österdi ıoe ona : 
- Buyurunuı, oturuauı, --o--

edilmektedir. Kıbrıstan tü-ıorda : 
- Rakı içer miıinl z? 
- Hayır ba1ım .. 
- Şarap •. 
- Şarap ta içmem .. 
- Bira, ıampanya? 
- Hiç ltir içki kullanmıyorum bayım. 
- O halde aiı •Hıl gençıiaiı. 
- Rakı prap içmekle ı•açlik araııada 

bir müaatebet olabilecebilecefiai takdir 
edemiyen r•11çlerdea .. 

Bu defa Ziya Sokulgan alaylı bir rillüm· 
teme ile tekrar ıo~du: 

- O bald~ ıiıiıa ayrandan baıka birı•y 
içmediiiaize lı&kmetmek llıım aıeliyor öy· 
le mi?. 

- Eier içilecek temiz bir ayran olaaydı 
reddetmeji aklama r•tirmeıdlm .. 

- Bu içki cllımaahğı taa11uptan mı 
y1Jls1a?. 

- Ne miiaasebet? 
- Baaa bu baliaiı, yeai bir baıta eski 

bir zilıaiyet, a1ri bir yaıayııa, laatti bazı 
yeniliklere lrarıı bir dliımaalık bi11i ıeı· 
diriyor. 

Ba •o• ıözler renç muallimi• kafuıaı 
luıclırmaia klfi ıelmiıti. 

Buaua tiıerlae genç öğretmen oturduğu 
yerden kalkta ve bajumağa baıladı : 

--o--
Vilayet 
Meclisinde 
Viliyet amam1 mecllıi bu

rüa aaat 14 de toplaaarak 
m11raf blltçesiai mlzakere
ye devam edecek. Dli• aıan 
bir toplanta yapaa mecliı 
bütçe eac&meai ııhhat, ma· 
arif, nafia, ziraat ve Yeteri· 
aer hütçeleri lzeriade mii· 
zakereler~e bulunmaıtur. 

--o-ıı---

B. Mlıtız Faik 
Fenik 'in kınf ır.aısı 
Uluı ı•zeteai aeıriyat 

mildürü değerli arkaiışımız 
B. Miimtaı Faik Feailr, Harp 
ekonomiıi •e T 6rl- ı ye ıcth 
konfera•11•1 dlla akıam 
Hat 18 de ballre•iade Ye· 
rilmiıtir. Koaferaa11 büyük 
bir kütle tarafından alika 
ve iıtifade ile dialeamiıtir. 

---ını00--- Siz yeailiii, aui bayata, tauıup ıöı· 
termeme;, m6temadiyea rakı, pıap, bira, 
Yotka, ı•mpaaya ve daha bilmem ne iç- 8. M. Meclisi 

açılması melde, Hrbot olmakta, kamar oynamakta, 
ıabablara kadar daasetmekte. milaaıebetli 
mıa .. ebetaiz farHtlarla kadınl•ı ıa yarı 
çıplak ıezmeleriade Ye çılııaca lükı bir 
ba1at 1aıamakta buluyorsanız bea, bu ye· 
aiU~a. bt uri hayataa, bu taa11upıuıluğaa 
kat i ıarette aleyhindeyim. 

- O halde ıiz çocaldanmıza yeai ha· 
yat yeriae ıki bayat öiretmiı olacak11· 
aıı. 

- Eier aiı, meyhanelerde, birahaneler· 
•• •ımama;., barlarda, kamarbanelerde 
•oyalmımafı, ylı bialerce vataadaıı• kuY-

Büyük Millet Mecliıl mar
ba on alb11ada aplacatı Ye 
Baıvekilia bir mukaddeme 
nutka ıöyliyrcej'i haber ahn
mııtır. 

tün isteailiyor 
Kıbrııtaa bir TBrk firma

sı ticaret ıaaayi oclıaaa 

mlracaat ederek ta.1ı•u 
t&t&a aataa almak iıte•itiai 
bildirmif iluacıt tiic•ra• 
taaıttlmıa1nı kendili•• ftat 

teklif edilmeaiai rica etmiı· 
tir. Oda keyfiyeti allkıdar
Jara bildirmlıtir. 

Komür 
Stokları 
Öa&m&ıı:deki kıt mıni

minde ıebrimiıla kimlr 

ihtiyacını temin i~ia yaıdaa 

baıırbk yıpalacak bir ••••· 
lik kömlr ihtiyacı ıtokları 

lzmirde lleledlye emri•d• 
buluadarulacakhr. 

Baau•I• berat.er Uaytt 
iıtibaalltlaıa lzmlr ~illyetl 
dalalliadı artmaıı temia ecll~ 
lecektlr. Bu ci•ardaki Lia· 
yit ocakları hemen fallJete 
reçeçeklercllr. Her maata· 
kının keadl •arlıit clalalHa
de ibtıyaç1a11aı temia et
mesi bilbusa latlbllkte iı· 

tibaal miktarını ıöz a._aade 
tutularak yeterlik ı'llter
meıl iıteamektedlr. 

•etli bir gıda, bialerce laa1ta•ıa bir bar
dak •it Yeya pabahca bir iliç tedarik ede· 
mediği bir ıamanda; ıaaa buna ıampaaya 
ikram etmemeSI, faldrlerla, dBık&nleria, 
felikete uj'rıyaaluıa imdadına koııa Kı
ıdayı, vataaıa m&dafaa11 için çalııaa bava 
kurumu dururken bir çok ıervethri aefa· 
1aat utruada .. ,ıetmemeti •• kı 11.,.t ••. l Tayyare sinemasıada ~~ i 
JIJOHanız, ben böyle eıki bir bayatla en ~-----------.~---..---~ 
hararetli taraftarı olurum. ı Burln matinelerden itibarea ı 

Ziya •orulıaala bu ıözler iıeriae aya;ı : Türkçe ıözlü • Şark muıikili .. Tiirkçe ve arapça ıarlralı ı 
kalkarak r••ç muallime çıkııb: i ZEHJR LI ÇiÇEK i 

- Ba hesapla aiı,lk&çlk oiloadan önce ı Baı Rolde: Eııiı dllber M111r yıldızı EMiNE ŞEKIP ı 
baba11aa derı •ermek içia burya ıelmiııi· ı Kemani Sadi lşılay-Taaburi Sallhettin Pı••rtD iıtirlldyle ı 
alz ıiz benim, az zamanda lııazaamıı ve : 30 kiıilik Büy8k Koro heyeti ı 
•iıdea dert almaya mabtaç olma1aa çok : Kadın · erkek koro heyeti, idare edea Bıtad Eyabi Ali 
z-.ı- bir tlccu oldaiuma blllJormua- ıı MUSiKi Adaptaıyoau "Kemaai Sadi ••? ı Baı oka1acu H. Fahri 

• _,___ - 1 - .1 .,. • s ~ 
~~~"-----~~~~~~~~~~~~~~ 

Gaz 
.Gaz relmlıtir. ICa~ 

ait l1111m ıöaa~üi,or. (.; 
re de pazarteıinde• itihAl'lllııl• 
itibue• teniat &.tli.wa.:.l'"'llli 
br. herke9e lç•r kllo 
cektir. 

111 -
e...n .. i atil9rı 

karti mukabili D• ••r 
tir. Ua verml,.a fanalar 
bar ..W.Cektlr. ,. 

lıtiy••ler pide yape~ 
cektir. Pi•eleria aphit 1 
•r•m olacaktır· ~-~ 
ekmek karti ile •• 
rlbl Yerllecütir. 

ııtsu tata 
· Pide Ye ekmekJıri 

ve çiy çlkaıu fu•lal 
hemen ea 1akıa .,.._ • ...,., 

m• takıaaa bildirllecıls 

''"" PiJ•••• piıiaç pis 
dlr. Toprak offıill• --- · 
çeltik ırtliitit· Bnl 
ıde temizlecek •e bılk• 
rilecektlr. 

zam 

Demiryo 
tahvili ~ 

lraalaadllda•~ 
makta•• cl•İf 
11• tclavllitlaıı bt 
tar. Ylı4l~ ,..aı f-1..11~:• 

taJa•lller ,_dl au 
kadar aablacaklll'• 
20. soo Yeıooo ııı• 
-ZOllk •• eUWktil--
liıalık talı wili• ••'; 
raya, 500 liral ... 
yadır. TabYiUer 
hep.ı..ı. Mtalır. 
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Mutfağında 30 ahçı 
~ ~~~ la [HALKIN- 5ESI]---------.-------
~ .. ,., '80 t•k •b • f • l d•v• "

1 

ı ı tıyar ranın 1s e ıtrı 

bae boiuldu eserler 
ltakmaz- .... - Şellrimiı• •th lraa de•leti mlıik ••• 

da 
"' Kozçeım• k61l•dea Abdi Maarif Vekiletln• mlr•c•at :-. g... ôila Ferhad Ayar. lımiacle eclerelr lıtaabal Konaerva· 

q ...._._ ıebeaJlk bir ilati1ar, ka, tura•• ait aepiyıba ıöa• 
.,.. ..... '1 -it.ta Is ••• dejirmeaiae zahire 16Ulı· derilmeaiai lıt~ittir. ıMaa· 

T•tlı ~........ mlf, a•cl•t!ade ltararıti çı· rif •ekilliii ••siietl Koa-
.. .;.!•l .... eriace JIHa• ıeçerkea biadiii HrYat11•ara :blldlrmfttlr. 

Q ... ..,... ara~ cu1aaa lu.cLlarak de• · Koaıervıtar ,iclareıi ••ıri· 
-·• laeplmls rllmıftir. yab baıırlayacak lnaa 

~....... ..... Ba ... d ......... itala· r6aclırecektir. 
~ ........... •• laa, kacatıadaki lslçlk --.--

.._~ ~atlle bir tallta1a ıanla· 
~ ...._-.. tue •iM rak lrartaı ... i•• •• n•alh Fırıncılar ka· 
~;-' ..... .AB t-nt ilatipr Wrkaç metre ılrlk-
~ ......._ ... w. ı...u•w _,. bot•••Df· lan unları 
......_~ -.ı. .... Uk ceaedl PJ•• altaraada &16 b•I 

. ı · ••1'11• .,..... olarak çılranım11tar. ı direcekler 
--4·~·--

lıtaaMI - li••• ••••da 
ltlr lra••• CH•Hde lallfAr 
fallrllla• &.iade• ıeçerkea 
WıdaclWre •ftnp Piarma· 
i•• plea, ı•P• 1olcalara 
uldar .. i• MJlamııbr. Za· 
llata tanfaatla• Blaaaıın t•· 
c•••I• ettiii aalafalmıı •• 
teclawi etlHmek lıere kıl•ı· 
nl•it U.taa••• blı mlddet 
Hara 61mlftlr. ----

-•m.Hlllraı'keı Ziya 
w ..... -ı,ı bir aileye 

.. ..., ola• Ziya l»lr kaç 

.... •nal euar içm•i• 
laaılamıı H•• f lttr lt11ad 
llaU .. ı.tlnrek, HM•••• 
•• a....ı.la biti• tak,td 
•• llatima•lenaa ••I••• 
nadlllllll •• 1a1r ıptillm•••• 
11..-..amıfbr, Ve reç••· 
.... afali (tefek rr ,,, •• ,. 
•11rmatt11. Niu1et ltabul 
we uaeıl mlracaatlara Ilı•· 

riae ultda Wı lıraç ıleclea 
IMrl ..... 111p,,1, .... 
.. ,.,1ır.. çopia ... 1aka. 
lam11 aıll1• 5 lacl ceaa 
m.Walamamillil•• ı t•lim 
etmiftlr. 

M•kolaaaa ıl1a 

• - Ne (1apa11m, •rara 
ahfbm ~oadaa (•uı•ç•••m 
lflıl. • demlıtlr. • 
K~lk euark ... l.a lsltl 

lptill•u kartalmak lçla 
te .. wl albH alaaacakbr. 

lıtaabul - Baadaa aoara 
Toprak llallaalleri of'8iadea 
ua ılacak farıacılana, ima· 
llta ıawkeclilmlı olarak laa· 

·-·· aa m•ktarlan•• ritte· 
rea lmsall .. ir •uika •ume-
leri blJdlrilmiıtir. 

Az miktarda da olaa, fıraa
cılana eliade lrala• ba ıtok 
mallar, erteıi tl•ler fçiacle 
yıptlacak te•liatla ı&ı3ala· 
de tatafacakbr. __ .. __ 
SO Takip 
Memuru 
lıtaabal-Barlalerde taı· 

dik edilerek allkaclarlara 
teblii edilecek olaa ltalp 
iııe mlcllrllil kadr01aada 
50 memaraa takip teıkili· 
taacla kalla•ae.tı lireail• 
mittir. Ba teıklllt faaliyet• 
ıeçer ıeçmez ilatlklrla mi• 
cadele iti kat,I olarak bal· 
ledilmit olacaktır. 

--o ... -

Karnesiz ek
mek satmak 

Keçeçilertle Cemal tllkl
•••• ıele• llaciı ••melal 
J•P•• 'belediye memarau 
hakaret ettlii•d•• yakala· 
•arak bir ay llapae malaktmı. 
olmaıtar. 

ıazııı 111111-1 ıuı 
ıııurııı •-ınt 
KeçeçUertle alaçı Bılrhial 

dlkkl•••• gele• 1 mlfleriye 
liarauls •• ekm•ti• dlrtte 
biri•i S kanı •ucliti•tl•• 

l1akalaamiftar. 

lzmir viliyeti Daimi Eneli~ 
meninden: 

Yol yaohrma ilanı 
Merıiali • ~·••• 10lanaa iıtaı1oadaa batlı1uak Ka· 

aabaya •otra ola• 295 metre aıualaiuada ve 6516 lira 
80 lnuat kefif bedelli yolaa ekıiltm11iade ılrllea peyler 
llyllı laacltle ıirllmetli;iaclea elrıiltme 2-3=,42 p11zarteıl 

........ itHıarea •• rl• 111ablmıtbr. 
leteldllerl• 12·S·M2 pe,._be ılıl ıaat 11 de Vlllyıt 

............................. 11'8 

calı111n bir konak .. . 
l.taabalaa tullal ............ lıililal .. . 

ha lrayl,ettllı. Fea fakllt.lala ....... .... 
"leyaep laaaım kouta. ,.. .... 

Ze1••P laamm ko••lt• 0.-ah tarDdH 
ıirmif . içi•cle blklmdarlar ,...11 yemlt, 
bir denia •• m.,laur ılmalan Jabp kalk· 
mıf, •• mallteıem Tlrk koaaldanatlaa W· 
ri i dl. O .. tarllai. cleifl, laatt l batlı ••• 
bir tarihti! Hem ele pek merakh ••, pek 
dikkate ıa1•• bir tarila .. z,,.., laaaım "••tam ... ı o an., •••. 
tuba oldap lçia çocakhıta ita Wu• 
geç•• •e iıf•• ba1abauıda, tarild bllsll ... 
rimiacle a&ılerlal birer .. lllm Haedl. tar· 
11ada tellkki ettı;ımı. ıatad 11..aa.mıa 
Malamat Kemalclaa dl•lemell .• 

Etkiye ait badatıaı ma!ümıti1I• taaılaa 
ba1 Malamat Kemali 1••1•••• ul•i ılal 
clui• Wı acı içiade balda Y alualan ... • 
bi~illill ollm baberial alm11 ıtW i.U, isi•· 
de çocaklak ılalerlai ı9'1rcliji tarlM lal· 
••••• 1•••11 ••• pak zl1aA tHlr etmlfti. 
Biıe palara nlatb : 

- uze1aep lauım kMai'- cliJOllar.Ha.I 
baki Zey••P laaaamla koc:uı Y..t KAmat 
pa.. dalaa ujlıklanatla ltltla mall•n•ı 
lairlqtlrmiflercll. Oalarıa laer ıeya.rı mlı 
tereldl. KoHls 1280 tarllaia• IMtmlftir. 
Koaak J•plhaca lrulde ,. ... we tarila cll
ılrea itir çok ıalrlu keadilerlal memaaa 
edecek ltl1elır almıılardır. 

c.p1a .. 1ade blJ&k ,... ıautkln battal 
Y aladettiaia bir ym11 •• 1280 tarlW wartlı. 

-Soaa Yana-

Ev bahçelerinde 
sebze köte1i •• 

IJi k11111lmuı, dlıeaH, plbh Wr " •la· 
çulade ıelaseUk içla •Jnlmıt bir kit• 
matlak llala•ar ... 

Daclak blklp, .. - O•da• •• pw• .._ 
meJl•lı •. 
Kaçık ltir •ne klfellai• •• ocail•• 

pek faytlah laizmetlerl cleka•Wllr •• 
.- Adam ıea de.... oaa wuecel'• 

emek, clökıceiim ma11af karphil ....... 
ela• btıe•dlilad almm .• • dl1..ı• .. • pek 
ıtyrek de olu rulaaıyor .• 

aa,ıe dlıh•aler. iti kafalan•d•• çok 
ıiılerile lacale1••lerdlr .. Ba•lu; d ...... 
lerlai koaaaaa Ade, raalırll Jld•d• ı•ı· 
&llrm•Jlp, lılal al:lemelde• ..... --. 
ı•rçejl &almakta hiç de pçllk çalsmiye• 
çeklerdlr .. 

EV BAHÇESi NEDiR? .• 
Ba 10ra1a kup Wrçok ldmulerce, tlrll 

çeıit fikirler orta,. ablmlfbr .. i1S11 fikirle· 
ıia ilerinde klmeleadiil bir dltlaceJ• 
rire; •• balaçul em ... itilimi, ,..ı 
ıçık bir ..... .., .• • 

Bir t.ılr• ff lrlr ~Jlilaıda e• llüç..ı•I 
tablah• •• pw•lae ıettrllmit bir llnetl 
oıar•k ıMr· 0..tHe topla11la• H liri 
rörlfde ldılaa ~lr pelr ı•otr• ........ 
dir? .. - ...... ···-
i YENi SiNEMADA 1 
ı 12 DONYANIN 25 ı 
SDEVRE 9nca laarlka11 KISIM ı 

i Maskeli Kartal 1 
ı He,.ı birde• Miıliae teaadlf eclilmemit ı 
ı maceıalar dola Şala•er ı 
ı Ayracı: ReakH Milli ı 
ısea..ıar:l-4.30 -8 •• C.ert..ı-,...t.JG••t 
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ANKi::~~~x~~STI RADYO · TELGRAF HABERLE ti> 
-B•ştır1fı bırancı 11hlfede

Ad ı Ö..cer To.kathr. Üıküpte muallim Ha· 
lit hiçin oiludu~. Memleketindeki adı Ô · 
mer HaJir~oviçtir. 1917 doiamJudur. 

2 - lafılik ndiçeıinde parçılaaan bu 
ad•nmı ve yak111 arkadaılaraaan hüviyet· 
leH iki güa zarfınd• tupit edilmiş ır'fe ar· 
kadaşları yakalanmıştır. Bı:ınlard• Yoıoı· 
laYyade doimuş büyüroilş oralarda komü · 
l?.Üst olmuş ve .on senelerde muhacir ıifa· 
tile 1uıdumu11 geUp vataadıılığımıza gir· 
mlı kimHlerdir. 

3 - Yakalanan ıuç ortakluıt:ın ifade· 
lerine söre Ankara lıtanbulda hüviyetleri 
teıpit edilen bııı ecaebileria bunları ya· 
baacı bir devlete meaıup iki zata lıaışı 
ıulkut lıuarladıkları ö~reailmiıtir. Ba ec· 
Debiler haklrıada tahkilrat yapılmaktadır. 

4 - ;Ankaradaki suikHtla Almanya 
i»ly&k elçiıi Foa Papene m&te•ıccib olda
ia anl•ıllmaktacltr. 

5 - Tahkikata devam olunmaktadır. ----
Bir çoban arkadaıını 

döverek öldürdü 
-----

tat,.llbul - Yeıillsöyde Ayamama çiftliii 
civaraadaki m•ndıralardaa birinde çahı•• 
çobaalardaa 50 Y•tlarıade Demirle, ayni 
J•r ıakl1alerlnden Yuaafan araıı bir ala· 
cıtk me1eJelindea dolayı açık bulanmakta· 
clır. 

Bu sebeWe birlttrJeri1le aılı, sık llr••r• 
etlen Yuıufla Demir evvelk riia yemek 
yerlerken rene bir miaakaıa tutuımuılul 
Ye iZ IOarada birbirlerine fİtmİflerdir. 

, Y maf eliae ıeçirdiil kahı pir ıopa ile 
Damiıi bir bayii dövmiiıtar. 

Ba dayaj-ıa teılrile bir midclet yerde 
yataa •••ili çobaa, yapdaa :bata. tedavi· 
1• Htmea kendine felememit ve bir mid· 
det .. .,. da llmlttlr. Yasal yakalaamıı, 
taldlikata hatlaamııhr, ---Sa-t ıtar ıabtüı oldu 

lsta•bul - Bir m&ddet evvel ıı hte pa
aaporla memlıkıtlmlıe relen ve Beyoğlu•· 
da sahte lagiflı pıraıı sllrmeje lrallnthl&-
ları Mr ıtrada zabıta tarafındın ıaçthtii 
yalralaaan Alfertle 9 arlradaıı hakkındaki 
claraıma 2 11cl •iırcezadı sona ermlıtfr. 

Haklanndald karara nazaraa; baıta Al· 
fert olmak üzere ıuçlalardaa Artnd Gatau-
tak, V ernre 11bte ıterlin ı&rmek c&rümlı· 
rl•dea içer ıeae : 25 ıer ı&• müddetle 
laıp1e mahkOm edilmitlerdir. 

Diğer ıuçlular da 11bte p11aport kulla a-
dıkJa!ı lçia birer a)' b•piı yat•caklardır. 

---o-----
Bı ıeıı aı derisi çık fazla 

lı~anbul - Bu ıeae kıı uıua ı6rdüjü 
için lt&a ) urd dahiliada av deriıi iıtih· 
"" çok fasla olmaftar. Allkadarlar bu 
milrtann ıeçe11 yıllara aiıbetle iki miıll 
fada oldujunu ıöylemektedirfer. 

Deriler tiiccarlana ellariade toplanm•i• 
ittaılaamııbr. Baalar araııada yaban kediıi, 
tavapa, tilki hatta ıelmel&tedir. Bu mal· 
lar harice raıderilmediii için stok papal
maktadır.· San•r ve ıerd••• deriıi r•çea 
aeneye aaıaraa daha aıdır. 

Anadolu aıanıııın 
Radgo hüllsaıırı 

..... -.. --
Japonlar Stanı nehrini ~çti, 
Muhasaradalıi ordu aclılıla • 
wtücadeleJ•, Üç Japon ~· ilıı 
ln,;li~ •emiıi battı, Doğuy• 
hat1a filoları aiJiyer, Car1a-

Ja Japonlar ~emb•rJe, 
Kalltaı: petrol/ar• 

Loadra-jıponlar RaDro· 
ua 100 kilometre yaklaımıı· 
lardar. Staaı aebriai ıeçı· 
rek Peıo1a doira ilerle
mlılerdir. 

Loadra- Raı cıphuiade 
J•imur yaiı1or, havalarda 
açuılar artb, mahaaaradald 
Almaa ordaıa açlaktaa teh· 
likecledir. , 

Havadan yiyecek alama· 
maktadırlar. 

V aıiaıton- Subia körfe· 
ıinde aıker dolu üç Jıpon 
nakliyesi batırıldıiı reımen 
bildiriliyor, 

Tokyo-Doaaama Ciloto• 
ait açddanacla bir Ameri· 
kan torpido muhrlltl ile bir 
topçeker batarthiı rHmea 
müey1sttir. 

Tokyo- Japonlar Miada· 
aao adasıaa yani Filipinlere 
yeai aıker çıkardılar. 

Loadra - C••ada mütte· 
f iki er Japon ilerlemesini dur• 
dürm•i• muvaffak olm111lar· 
dır. 

Loaclra - M&ttefikleria 
Pasifikte yakında taarraıı 
ıeçeceklıri anlaıılıyor. 

Loadra - Doi111• birçok 
hı•• filoları ıöaderilmekte· 
dir. Şimdi yoldadırlar. Raa· 
yaya ıidea . tayyarelerimiz 
Almaa tayyareleriadea Dı· 
tiind6r. 
Roadünı - Holaada ada· 

ııaa çakan Japoalarıa hepıl 
çevrilmiıtir. Yok edilmekte· 
dirler. 

Loadra - Bh paıifikte 
Japoalu deaiılere bllrim 
bulaauyorlar. 

Batavya - Ca•acla mey· 
dan mubırebeler ıiddetle 
pe•am ediyor. Buı yarlerde 
Hollaadaldar düımaaı plı· 
kürtüyor. Fakat bazı yerler· 
de Japonlar ilerliyor. 

Lonclra - Japonlar Cava· 
aın yakınına yeniden Hker 
çıkarmıılardır. 

Vaılngtoa- Almaalaraa 
Kafkas petrollerlai ele re· 
çirme1i mlttefikler içia ha· 
yati bir muele ofduıandaa 
miittıfilder ba haıuıa ehem· 
miyet •ermektedirler. 

Milli oiyanıro biletterinizi ( Slıdıt 

Adana vapuru 
denizaltı~hücu
muna uiradı 

--.-.o--

latanbul - MHbn &çlac& 
gün& loaguldakta• kömiir 
yBkiyle lstıabula hareket 
eden 1750 to.nlak Ad••• 
vaparu Hbilclea 5 mil açıkta 
ıeyrederken Sankam me•• 
lliiae ıeldiii zıma• meçhal 
bir deaiulb vapara bir tor· 
pil atmııtar. 

Vapur ikiaci kaptaaıe lal 
bir maaevraıiyle torpllfa lıa· 
betini öılemiftir. 

Vap•r, yolaaa devam et· 
miı, deaizalta de ıemiyi bir 
m&dclet ıuyua iiıtiiae çık· 
madaa takip etmittir. 

Gemi kaptan •• mlrette
batı kendil~ıiai takip edea 
meçhul denisalhnıa teleıko· 
puau uıua m&ddet sıörmlif • 
lerdiı. 

Vapur, dlin ı.taabala nll· 
mea ıelmiıtlr. 

-- ~--

.. 
Hindistan 

taarruz· 
yakın mı 
Vaıiaıtoa (•.•) -

distaada balanaa 4111 
ııf eıi laeye\lala reiıl 
aatta buhı•arak Jı 
yakında Hladiata•a t• 
edecekleriai ıö7lemlı •• 
cumaa Kalla ftfaya iart' 
pılacak bir taarrul• 
yacaj'IDI a3yJeml4'~r. 

o 

Siyam-Biraı 
ya·bududuo 

harp 
Tokyo (•.•) - Siya&D • 
maayı · hadadaada ıkl 
mabırebeier olacakb1• 
c&mleden olmak lser• 
tefik lıa•••tlerle k1ta 
araııada yapıla• ltf' 
laımada dlfm•• b 
ıora•cla .kalmqıtr. 
d&ımaaıa Çia "ltalı_9""''W 
terek) ettlil aııılıl 
b .. ili . . ı · or ~ · • 

P J.\RIS · · Rozveıtin 
Bombardımanı setinde m ·· _ .. ,___ 

Viıi (a.a)- lafili• ha•• 
ka•etleriain Pariateki Re1· 
no fabrikalaraaı bombardı · 
maa aarasıncla 187 kiti öl· 
mliı 1 SOO kiti yaralaadıiı 

ba arada bir çok ••leri• 
haaara utradıiı reımea bil
dirilmektedir. 

--o--. 

bir toulaii 
V aılartoa (a.a)-tlJI' 

yaz sarayda R .. i 
1 bay Raztıltia riy .. • 

topla••• laarp lui~ 
çok m11eleler Jaaklu-ı .. 
him kararlar · almııtır· 
içtimada Miller :dÖll 
hazır balunmaıtiır. 

Esir Ruslar Al- C d• ~ 
manyada ava. riO 

çabştınlacak tefıkle 
.taarru~ 
Loa••(a.ı)-Ca~--':"t 

.tade Mltteflk Is-~+. 

--o--. 
Berlln(a.a)-Raı H••ılan . 

Haaııada Raslırdaa r alaaaa 
eılrlHI Almaaya fa~rika· 
larında çaliıtarılacaklara an• 
laıılmaktaclır. bu eairler &e· 
yaı Ruıyada Y•ı•mıı ulrra•· 
yahıardar. 

Moakava-Raılar Almaa
ları Siwaıtopolaa birlacl 2 
nci mldıfaa llattlndıa çl· 
lrartmıılardır. 

poDWID lttali ·al 
ye ba•lna taarn~ 
Dalak k6yl lıtirdıli' 
lara atar zıyiat ••' ' ,'J. 
lerdlr. ~ 

Alhnpi~ 
BaıBalamird• , 

Tokyo - Japonlar 
maatrada ilerle1orlar. 

fiyatları: 
Su· R•t - 5350 

Hamit- 3275 
Aziz - 3150 T okyo-Iİlttıfilsler Jı poa 

adaları•• havaJıucamu yap· 
hlar zalyat aıdır. 

Halkalı- 3100 . 
. . 


