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TtrA tarihinde biyü/c ıan p• ı ı M d d 
O• 16hret lıa.zanıuıı Türlı ıyanıro ıı şehir Haberleri u urau 

Kadınlarından Numaralarını_ bir iine fa 
'~::~ ~:.~J[Tahr_!! __ etmiş =~li korun-ı Atletizm rikası kur 

lst•nbu' - Zıbıta Milli mahke- Bayramı luyor •• 
Ali, Şah Ali haininin P~yango biletlerinde sahte· mesinde lımlr biriaci erkek liaeai Bola 'fill1etiae 

ltı~•tına dü,tfı ve eıir kaıhk yaparak uydarmı atlatiım bı1ramı ahdyom· Madarla lraıa11ada ltir 
Mitli. Sen Peterıbıırga numaralarla idareden para K( çecilude 1369 uncu da yıpı'mııtrr. Şehrin bü· lu ~ia• •e dikit ii•• f 

66tiirüldü.. çekmrfe muvaff•k ol•a •e ıokalcta 26 Hyıh cl8kkia· ylkleri hızar b"laam11ıtur. rik••• kwralma11 içi• 1 
--·-- araıarıcda bir de kadıa bu· el• otomobil boyacuı ldrlı Bayram liH mild&rllalla Vekllei taraftadaa tı 

Şıb AU adıada r•yet lanaa 6; kiıilik bir ıebe· Ôıdemir •e Yeni Bit pna· belit bir aDtku Ue açılmıı · ler yıpılmıktad1r. 1( 

al lr k b 
•- keyi v•lralamıf, mOdd·ı·u· rıada makine yarları aab· tır. cak ol•a bu fabrikaaı• rl". 

fi • 11a ıca.h, beyio· 1 " Ö M iL k ı d L '-
ala ıautııı, ıe•imıiı, vic miliğe te11im etmiıtlr. c111 mer Taklalna dik· üı va a ar a uıyraa duraacla teılıh .. la ı• t' 
dı•ııı; çok çirkin bir herif F1adıldıda otaraa Ş ~m- klalarında 20 teaeke bıa yarııını morlalar kazandı. baa k•zamıııaeakideabtfl 
.,..1

1
• •ettin adı d b' · ıin buluaduöu '' bualaran 800 met~elik yarııı Hluar· l '-8 a.k ı aaaril 

u a • ar ıeacın • d Ali Ti '-1 200 t Dt'f • Çu e ı 
"d • · il '- · · ü t •• ra •ay mı • d Bu adam bala ve müı· ı are ettıiı bu 11btekirfık er te11eaes1Dı, m recaa . ' . taDJamıf olmaıı ır.. 

b k · A · d ı 14 I' d u k hk yarııta morlmrdaa Atılla, 
teblt Çarlar tarafından ••· !e ~ uı 1fopla Klryakıç• • en ere ıra an H 

1
• • cirldde aanlard111 Sallhıd· -o--

b• •h•mıı v•taaııı 'ft 11mıade ren~ bir lnzdıa l.rı ~·bıt•y• haber 'ftrıl· dia, yükHk atlımada mor· Martı·nı·k ad 
aeafaatpereıt bir seneri m&rekkeptir. miıbr. )ardan Ma11ffer 100 mıt· 
t•ı. Sç lulardın Şımaettin, Fi bıkika iki ıuçlu Ala· rede morlard~a Atilla h kk dl 

D•imı Ruı Çara lvaaofu ikamiye çıkın biletfe,fn fthlrli ıoför Mustafayı te· lOOx4 de yine Hr•la, Dıık Si a ID . 
U•••D iltillııaa teı•ik aumaralaranr ıa1e- mabira· nıkeai 14 liradan iki tene· dı morlarda• Turıut, 110 v.,ıaıtoa (a.a) - "' 

... , durur ve keadiıiae ae tarzda tahrif ederek ke b nzia 1atarkea tutul· metreli malahda aard•rdan riciye N111rb;a dla •~ 
•llllfat olarak Cıa A linin bunları ikremiye inbet muılardır. Suçlular Milli Şemi, SCx 1 te san takım, daki demeçiai aeıretlll~ 
arııı Se•im Biıeaia veril - eden biletlea ~ıekliae aolr· korunma mtlddeiumumiliii· 1500 metrelik te ıarılarda• Reiı .. Raıvelt IC lı" 
eıiai rica ediyordu. muı, Agopla Kiryakiçe de ae verilmiıtir . Bu dlkkin· Ali Tibkllaay, 100:ıı:4 de cephetl kamaadaaı A,. 

Çer oaa Kazan iti ta· bu 11qte biletleri Payaaıo larda bulunan 20 teneke morlar, lnıç bayramında Coa Haberle HırlclJ• ~ 
•=-ı-mlaadıktın ıoara Sevim idaresi kiıuiae ibraz edip ~eazi,· 1 iki teneke g ıyığ1 Jİ•e aarılar, ISallraa hayra• reterleriadea bir ııtı Jjtf' 

Bir•Ji •ereceiiai vıit ve edip muhteviyı baı •lmıı· 'fe iki teneke mırot mil· mıada ıanlar kaaıaamıı· tinlk adasını ıiderek f~ 
•amaau Bzeriae de aöz vu- lard&r. Hdere edilmittir. Netice~• mor tıkım 79 ıız yük1tk komiaeriai .. ,. , 

itt. Öace Caa Alinin iıi- Fakat piyaoıo idareai ---o-- puaala bıriaci, san 68 1• rete memur etmiıtlr. &•• 
1 bitirmek gerekti. kıla bir H~aa IODH bu eı·r fırıncı ikiaci relmiılerdir. lar L•'fali• ı, bııı•• ·~ 

Sea Peteubuit• Şıb bsaktek~rlıııa fttrlua• v1r· --•-- mcsi ilıeriaı Mırtialkl . 
Hala de dıbil buluaduğ'u mıı, vak •daa zabıtayı ma· tutuldu Büyük vaziyeti• aJdıalıblmıll iti 
r toplantı yapıldı, bu ül l ümıttar etmiıtir . ai derabde etmiılerdir. 

••1• çete halinde bir çok Bu ihbar üz~riae hare· lk i çeımelikte Keatellı Santral Amiral Fr1a111 ko'J'.-: 
•1a rraplarınıa aaldml kete a-eçen Emaıket müdür le1dduinde 37 numarada E d k 1 k 1 rİDİ ıörmlı 'fi Karaip ı•• 

1 · - ü J 1 f fe e uru •Ca O ID -.d muıaı ve bu arada Can JK memur arı auç u ardaa fırıncı Yuıuf Yaran fm· büyü• elektrik aa t 1 reaiade Fıaaaız bıyr•ı•--;1. l K · k. i Ş · • ra 1•
1
• it .. i bunlarla çar p ışıcak I 11ya ıçey ' . emı~ttı~ tar.• aında ~e~cut e~m~klerden yeri t•yin edHmiıtir. Mar· mubaf11111 için llaıt • 

Drn bemea keadiıinin 
1 
ıındın tıhııl edılmıı bır 45 adedı nı keadı • ., .. ııh · mua ~öy& ıuyaadH kay. yikHk knmioeriailıll ,llılı 

lr edilerek pı yih btı g •- ı '"b 1 e pi J a • go hilt tile idu e der dif i 11 ada tutu im nıtu r. ..ı alarak bil J &k bir ı a• t nre yardım edilme1••oji 
llmesiae karar verildi ve 

1 
kişeıindeu ikramiye almığa Fmacıaın ba ekmekleri ma ral vicude gelecektir. Eıe· haklnada temiaat iıt••1f' 

arekete geçildi. t kıl~ı,ııken c6rmümetbud balled 3 yBluek fiatla 1at- deki ıeblrleri,n ~ea•İraha11 tir. Bu yolda bir aalıt_, 
Blr çc k Rus e ılliya ç'• bahade yakalanmııla!dır. makta oldağ11 d•h' etvel ve biitiin aaD at •t.'eriae.~a- y•pılıua, Birleıik A111ırl., 

e&.ri Knaa etrafında do· f Emniyet müdihliğii•e ihbar edilmi ıti. radaa ceryan "eraJecekhr. dnletleri bınada frı..,-
t••i• ve gece baskınları getirilen nhte kıı. kua bir ---o--- .il • _: ; ; ; ; S 8 &. aıa bukuku•a, mullıf• .. 
pmığa, balkı rahı hıı •t-'~~ıgoyu ~üttaki~ IUÇUD Kartsız A uhunuzu edecektir. Lif •i• bı1lı d1lar. ıtaraf etmıı, ba ııte tek G&rttımeler dost .. •"' 
K 1 r • batına h areket dmediiini Ekmek FERAHLANDIRMAK bı'fa içiade yıpılmaktıdat· 

•lF•D 1 ., ve Can Ah ıöylemitlir iSTiYORSANIZ · 
Sevim Blgeye dilım•• · · ---o-- ......::: 

laa 'fe Çulak btikDmetiy· t!u ubtekirhk saÇundı Anaf artalar c•ddesiade 

.r .it d 1 b 
elabııılık ettiii anlııılaa 653 ıayıh fmnda• 16 kilo 

ın ID an ıtmıı U· • 

••• b 1 k 
Ş emıettın Fındıkhdaki tvfa ekmeği kaıhız olualr H· 

ızı a ç• ve na· 
de Yak 1. 1, Ü • d taa fırın tezalhtarı Emia 

anaz ric•lia ısrar ve • nm • ze11a e • 
ı•lki ile C•n Ali bııına biı kaç bile ti o 1780 lir• Göktürk milli korunma m&d 
pladıjı erlerle bualaraa para bulaamuıtur. cleiumumiliiiae verilmittlr. 

iltlae çıkb. Su~lul•11a üçü de bak· I • 
Sewim Bire Cıa Aliye !ariadaki tahkikat evrakil• zmır Halkına 

a etti. -.Belki bir i hıne- müddeiumumiliğe 'ferllmft· M• •JDE 
karb•n oJursua, bu eı· ler ve tevkif edılmiılerdir. U 

!J• takibinden nz ırç Çankaya Aile bahçe· 
iııe de Cıa Ali bey: 329-332 dog"" UllUll- ıinde .9. Mayiı Cuma1teala 

la ıtrar •e teıvikini ıCS den ıhbaren her akıam 
la öa&ae ıetirerek bu rlft gokllllSI ~usiki ~ıta~luıadaa Kaau 

Ll'fi •- b 1 d . w i i nı F clbı Öıretea ve arka· 
a ı •a u e emıyecesı r. l · A k ı · •- b · d 1 lreadiılne korktu ııfa· ımır ı er ı ıı ıu esıa . .,, uı tuafıadan icr1yi 

den : 11ıı at oluD1cekhr. 
Yerdiremiyeceiini ileri 329 330 331 332 do Ay uca z . ete 

erek çeteleri teokil ve t."K1
D vary • 

'd 
1 

. . b ğumlu ihtiyat eraha yıllık de müıterilerimiıi eilea· 
ya fi ekn edr e~lı n ın •· yoklı malar ı 11 5 942 p•· direcektir. 

a reçere 11 5 ıra ve F ' 
-:"- .... &al d ld zaıtesi 1Dnüadea itibaren ıyatlerda ucuzluk 'tardır . ara • ı .. 

Ruı çett leriai m~l 'un vapı lacıiı tebliğ olunur. 

Ali idtre ediyordu kov•lndı 'fe fakat m•ıleHf Dr 1 Fahri Işık 
e• Can Alfain m6fte:ıeıi bir puıuy• d&ıtli ve eair 1••lr Memleket baatanetl 

d ht bi ' dil k S p b 1 Roatkea müteba•ıı11 • ... • ' ncat aöı • ere t D eten urra &oatr. •••• Elelltrllı tcd••l•I 
• Cn Ali bu yalıncı g6tilrüldB. H, ..... flrlael a., •• , Soka .. 
• ~••u•k arkaları•• -Arlıaaı ••r- u •11 l"U .. l roN ısn 

Büyük ihi:Ti•I 
Ed,iıehir - Biriıcl fi 

ikia.cl İo&Dü 11feriai• Is•; 
ı aaıld•i• tarihi yerde c•., 
veren ıebitlerrimlıiD ad';. 
buıtlı tebcil edllmittfr. t' 
mlaaıabetle ı••İI ıallt 
biDlerce btlk dolclurınaft~; 
Bu töıeade bir çok 'fillJ:, 
l11dea heyetler balaalD,. 
tar. l ı öaB lblde1lal• 1 ıj 
•e etrafı bir la••• d•• 

lzmiz haliade ıdı. ., 
Yavru •• kardaı .e '-I' 

K O} 1 calarıDl burada •telaid f 
OD Y 8 arı realeria bıç\ mkları dotd" 

ruyordu. 
MACAZASIN ~ KOŞUauı ---o---

lçiniıi açıcık aefiı "' dS 
latif lrokuludan baııluı: 22 kİŞİ ÖI01t 
~lımir Kıu, ~ . k,; 

TOrklye Yıldızı, Kıbıre (a.•) - lı 191' 
Se•ri, deriyeye buıln yapıla•.• 
Ay Iı ı ğı, iaıva akıa acla mltea...-
Babar Çiçeii, yerlere ltombalar iı•lt•t ,t 

... Çiçek Demeti, 9' mlıtlr. 22 kiti ölmlt YI 

'iZ ; 8 : ; ; ; ; 8 8 r kiti yaralaamrtbr. 
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~~~•n nii-:Ekmek mese.:v ni bir man.1313 - 333 doğumlu yaban
ll~ıdiyle lesigöıüşüldü\ g-71 köı ürü cılar y ' lam ğa çağırıhyor 
~-~iDi Aok ra (4 a)- C imLu 1 · u Iamir Yabırıcı Askerllk Şabeıi datk•hfındaa: 

tl.1• . riyet Hılk P.rtisi mecliı 1 eVl 1•• 1 - Her sene olduğu gibi 313 dahil 333 cl7bll 
uırmic grubu umumi bey ti Ct ma ı.tanbul - Fatibt~ bir doğumlu ihtiyat erlerin senelik yoklamalarıaa aı•iıdak 
~. y••• iÜaO 17 de reis •eki i imalitbane ııahibi ber11diye- liıtede gô.1terildiği vOJçhile başlanacaiındıa cezala kıh•· 

-- Seyhın mebusa H. Oranın ye milr•caatla kok ve aat- mamaıı için ay11Jan muayven günlerde ıabah Hat 9duı 
~~ ..... ı. laci ağır reiıliğiade fevkalide ola· rasit. tozundan yıpılmış ye· öyleden sara s at 17 ye kadtr şubeye mllracaat etme· 
~,._ ·~·••de dOa rak topfaamışhr. Cefsf' ni bir mangal kömiirü vü· leri. 

'-
1

' tektrhiıaıa açıldıktan ve geçen top!an- cüda ğetirdiğlni bildirmi~ 2 - Yapılauk yoklamalara bu doğumlulardan tecil 

1 bııfınmııtır.. tıya ait zabıt büfasısı okan tir. Ba muucaata göre ye edilmiş ihtiyatlar ( her bıngi gruba ayrılmış olursa ol• 
~. Q ıuçlaları la · duktaa ıonra bükümetçe ni maagal kkmürü biri bir ıaa) ihtiyat ukat erat, askerlikten ihuç edilmt, çü· 

c.~~·11 • Ethem, bılka veritmekte olan R'lİD• kiloluk, diğeri uç kiloluk rük~r de ,;·~,ildir. I' k h "k 11 f' .. ğl 
~ t.i Ye Ane IOk ekmek mikdırı üze?in- olmak ibere iki şekilde ·•· _ - .k0 amıy~ ge ır ea er mu e(be ın orneh 
~ Qaleriade altı d d" d b • 

1 
k 1 t 8 . k'I 1 k k"" •f•g•ya çı aralao ku11ya puıulalarındaa aneyi ~ma • 

~ftLL e ua ea erı ı ıaaa . zır anmış ır. ır ı o u o k • . - h ld ) 'k 
'd ••eptir.Aleyh· . b 

1 
. h k M 6 t 3 k'I J k . 12 ıuılan o un k. ı temu: doldurulmuı oldugu a e a l· 

b ı di rana mucıp 1e ep erı a • mur na , ı o u ıse t t' . ır:. d 
"''- ' ıudar : Is- k . . , şer ane ge ırme11 tızım ır. 
~ t,f, ıadı grup umumi heyetıoı ıaat ,yanmaktadır. Mangal 4 - Yoklamaya gelirken her mükellef muvaızaf• 

t~i t Ye _Haaife hllk6metia tea9İr etmek kömürü dııarıda yakılmak· fık tezkerelerini de birlikte g.etireceklerdir. 
" isi •ındıgı~ı e~· 1 tedijiai ve bugliokü fev tı. her hu asta iıtifade edil· 5 - lhtiy t hiıaıetler :oi yıpmıı olanlarda bu yok• 

'•lct1ı' Hıaıfeaı.• kafide toplantının mevıau mekt dir. lamayı geleceklerdir. 
11i ,,1r• fakat btr bu olduiu riyaset t r fıu· Bir kiloluğuu kilosu 6 6 - Askerlik yapmınnf ve fakat sınıfı ihtiyata 

• ')•i •&f•rıııştır. Son· d•a heyete bildirildi. Söı kuruş, üç kiloluk köaıibüı geçmiş olanlardı yo~lamıya gelccekl rdir. 
, ~h , Qıu suçlular alan ticaret vekili M. Erk· beher kifo.suoua fi h dı. 7- 1111 ayıh kıauauo 63, 64 mıddelo muclbiace 

~ .... •rdrııiı •e Ay· mea 94 l seneıi hububat 7,5 kuruş olacaktır. müccceliyeti ıefetberlik müdürHUderince taadik edilmiı ' "'-•t • •ada birilc m•bıulünOrı elverişli olm • Belediye bu bueust k aıükellefle• yokJ ma güaoloriade cib.danlatın• tıletmek 
• • ~ •••ııut etmif ması ıebebiyle hükümelçc teklif üzerinde tetkikle üzere ayrıca ma um veıikalarandan ikiıer taae getire• 
''~ı:Dlfe adı al d•h• dab eylül ayında y pm ldadır. ceklir. 
ttb e,lenme da ekmeğin karne ile v ge 

~~ ... ~llll~ e~leamiı çirdiğimiz şiddetli kı, ay 
'-'-1 ._' •bıt te bu lan içinde de i şe işinin 

lhtiyıt y klmma a-Oalcri yoklamaya tibı 

'~•la · ~I )tre h ıcrHın sekteye uğ11mımuına dik· 
t, ıı adet et kıt edildiiini ve bugüne 

~•tı li lud r 300 gram üıerinden 
1 lıO:I l •rılfe nufuı halka ekmek verildiği iz b 
ı,,.., 1 

idea alarak, ettikten sonra yeni mııhıu .... , d . . 
'41,t, •ıreııao mü le yaklaşmakta buluduğu 
•t~ 1 k Etem adında muz şu güalcrdc her ihti

f ' ''•tı Çı hiırıı "'&Ört.• male krı.rşı gerek ordumu2 
ı• 1 '6 .. 1'' İ~i11de kıl· gerek halk ihtiyacı içh 
·~ I •Ct • 1 "''•ta 11 meyda· ihtiyatlı boluamağı lüzumlu 
b• ' 

ızmif' AskerUk Şu· 
besinden: 

325, 326, 327, 3: 8 do· 
ğu'Dln ihtiyatlaun senelik 
yoklımnl rıaa b ş1ınmı,tar, 
Bu doğamlu ent her gün 
şübeye mürac ti yoklama· 
ıuıoını yııpfumal rı lazım 
dır. 

Gelmiycnler bık1·ıadı 
kauunuq ceu hükümlerı 
tatbik olunıe1khr. 

... -~~ · · gördüklerini ve böyle bi 
;,a 1 ._ el ._ çe ahndığnu ve Htıu al· 

Yoklama tribi 
6- 7.4 942 
8 9.4 942 

10 11 4 942 
13 14 4 942 
15·16-4 941 
17. 18-4-942 
20-21·4 942 
24·25 4-942 
27-28 4-942 
29 30 4-942 

4- 5-5 94'2 
6· 7 5-942 
8 9 5 942 

doğumlalarıa liatealdir 
Y okl ına 1tüaleri 

Paıarteıl, sah 
Çuşımbı, Perıombe 
Camı, cumartesi 
Pn.artoıi; sah 
Çarıamba, perııembe 
Cuma, ca:nartesi 
Pazartesi, ıılı 

Doğumu 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 

•· " .... , llruırııııı eıaa· ıto .. teminini mümküa kıl 
1... "" il aıak teskilitınrn yer ye ., • . k " . 1. 1 • 

~ 1 açuDu rcd· ma uıerc yevmıye eıımot yıpılmakh olduiunu söy 
l 1 12-5-942 
13-14 5 942 

Cuma, cumartesi 
Pazaı teai, sah 
Çarşamba, perıembe 
Pazartesi, aalı 
Çarıımbı, perıembe 
Cuma, cumMrte1i 
Paıarteai, salı 
Çarşamba, perşembe 

323 
324 
325 
326 
327 

' ''>'bi11deki idd.· mikdarıaın bir gün 300 vı (edikten sonra mlht•bsiliı 
i ''~iı Ve b diğeı gün de l50 gram kendisine ve tekmil aileı 

ı ... ~\i t, f u ıuç un iiıeriaden verilme ine kara 
•ı il . '' ındıa iı· tfıadiyle hıyvanlarıoa biı 

er1 .. - verdikleriai ve bu bükü sene için yeter mikdardı 
·~ı 

1 
ıurmifıtür. 

ıs 16·5-942 
18 20 5·942 
21-22-5 942 
23-25-5 942 
26-27·2 942 
28 29 5 942 

Cumi, cumartesi 
Pazartesi, çarşamba 
Perşembe, cuma 
Cumartesi, puart ai 
Sah, çuştmba 
Perıcmbe, cuma 

328 
329 
330 
331 
332 
333 '•i,, 11 •rdı cürmn met kararından gıup umu ııahıuliita ve bu meyand-. 

11, .,, .... •t<ııııludır . mi heyetini htberdu etme tohumluğu da buakıldıktna: 
~ ... , ği mzumıu ıeıak i cuiklt· \sonra Ü t taraıfrnın hüt<ü .! Elhamra Sınemasında .:. 

~~~------~-------~--~~~----~----

,, 
iJ 

t ,,,· hhiUerin c~I· riai bildirmiştir. mctçe satın alınacağını ve 

1 it, ' f ıüne bara· · Vekilden ıonra aÖT alat hububat müstabsiH olan :YARIN Matinulcrden itibaren 2 fevkatide oefiı ı•·: 
'--...... bir çok hatipler biilıümet;n y nlaıl ialibı li kendisiat : heıer birden - (logilizco ıöılD) : 

• • • • ~*'"do .... a-: .. yeni m•hsuına idrak edi kafi gelmiy ceğ· anı.,ıı. i 1-Karnaval Kraliçesi 
' n leceğl ıu günlerde böylt c k olanluıa tc adüfe bı· 

h.. 1:: go- · ı k bükü · · ı Anne Sh ridaa • Helen P•rrisb : ~~d' bir ihtiy t tedbiri hamı raıu mıy~~•. . .uı. etıo ıa • 
~ ık d - h • (F!•o-0ıl5ü1 z)ca 2- SO GEÇiT :: ~ şe• ıını ıureti mutlıkada t svip ş: c eccga.oı, yeaı ~·. u ... -

~ hy d etmişlerdir. luu m çhul olaıı v umı V( i Fernaod Gravey - Corinac Lughıire : 
'« an l B d b b t' J bu memleket müJafa S:Dlt • u k K b : 

'~" 'o...... u ara • ıı ı ıp eı şimdiden biliamiyecek ib .Ayrıu:M. .M.Memle et juraali(Atıtürküa anıt· a ir 
'' ( önümüzdeki hububat mab : projelerinin Milli Şef tanfıadnn tetkiki.. : 
~ '·') T tiyıçluını göz öaüadc bu ıscaoslar: 2 .4 -S.40 -7 30 · 9.15 C.arteıi -Paın12.30daı 

'-t'tı,, .. ;- lı okyonun ıulüoün hükOmetçe bılldaı lundurmık mecburiyetind< t l • 

't 1 da • i Asama ne suretle utıa alınacağı· ol L rı bükümetia müstıbıilt f. J~ yyare SİnemBSIDd& 3&t6 •ı 
't~ı Q. •~ıam fa· aıa izahını i.stemiş!er vı 

t d ibtiyıcı fevkinde bırakıla· • u b f · - (Al Sö 10) ı bir '~ ifa gö· ordu ile bir kaç büyü~ • uu a tanın ze11gıa prorramı manca z 
'dd cık mahıul üıerindn ı A BALOSU • lf ' ette ol· ıebir h•lkının iışesini te • 1- opra . 

'ı memlekette s rbeat ticaret • ~ ı il " mı n edecek mikduda hu-
'~'- ddtttı·'•rıı11tılara o bcbat utın aldıktan ıonrıı. y P.~mlmasını doğru bul· : (logilizce Sözlü) ı 
""•I ol Lı' k ınıdığını ve grup umumi ::2- ELEKTRiKLi ADAM ı: 'ıılc -i ttt~ rııaıtur ı müstahsil yedioee kılıca heyetinin bu hiikümet ba-
t t, tderek ge· mahsulün memlekette ıer ' Matineler: E. Adam 2.30 - 5 30 - 8 30 : 

) ''l ttçi k f k rekcti h kkında nokbi ıı '~ '-ıtt raıe zo· best bırakılması muva ı O. Balosu 3.45 - 6,45 - 9.45... : 
~- ~I ht~, Geniş bir o1ıcııiı yolunda mütı· lu aaz rıaın bildirilmesioi is- ı Cumcrteai - P•zar günleri 12.4Ste ilave se&n11.. : 

'I ~-t oıdı~ııtır . indi· ıP-raetaıişlerdir.. temiştir. 
~,!~ lc1c1,duau zarar 'e Hatiplerin beyao tından Başve[dlio· hu talebi ri 

,ı1'dıtltı't • beoüz r eı- ıoara kürsüye ıelen b11ş~c- yuetçe be yetin reyine ar· 
~,ı' tl •la~aıamııtır. kil Dr. Rtfilc Saydam yeni zcdilmiş ve hiikümetin ha Çok zeogia saz heyeti ve fstınbuldan hoıuıi ıarette 

,'-d,, "-ddıye kadu hububat mabsulünüa mü rekt:t ve sıtın almı tedbir· gclırilen artistlerin iştiraki3ıle öniimüıdek cumarletİD• 
,111.. •bı ıiddetli bayaast bakkında icıp eden lcriai ~ b f t i 1 den itibaren açıkt1r. ilaveten :ıengio bir aile varyeteai 

ıo umul mıl eye ıa uv p l de gelenler neş'ye boiacakhr. 
'· tekmil kararların bükümet- ettiği an aşı mıştır. 

Sahil Park Gazinosu 



SAHIFE4 , --~...:---------------- (HALKIN SESJ}---------------

EfeS mÜitesindekibazıeser- : D,Y. 0--EL-G~ Af~H-· -A ERL 
ler taşınıyor 

--m--
Salçukta bulunın T ur lıllm eserlc:ri, Selçuktaki 

Eiea müıt1foe koomuıtu. Fakat ıırf lyoıı eserlerini h•· 
vl olan bu mfize çoğu Sefçuk devrine alt bulunan bu 
Tllrk lalim eterJeriaia yeri olmadıjıadaa gerek bunları 

lf ay Çörçilin ı .. ollanda isti-:Vapur el 
Mühim )asının rulmuş 

rerok buadın sonra çikac•k bütila Tnrk lalim eserle· 
ıiain Solçuktaki habey cımiiae n"kli ve orada teşhiri, Sözleri yıldönümü tası alı_,, 

Liıbon (a.ı) 
mi1eler m&dürlüiünüa htebbibü ilıerine Ycklletçe -Baıtarafı luci sahifede-
muyafık göılilmOştür. mtittefikimiı Rusyaya ku 

Diier tuaftan turiıtik yolları inşaatında ve müze· şı nb •pıiı olarak zehirli 
ı.r m&dihl&iOace yapılan:araıtırmalHda meydana çılrıp iU kullanılana gaz uaki 
itecle beılde kalan baıka eski eserlerinde Selçuk mil· biıe karşı ka11anılmıf ıibl 
a11lae aıkli kHarlııtıralmışhr. telikki edeceğiz ve .. Hitle· 

-----
Londra (•.•) - 50 ka 

dar Amerikan radyos'1 Hol· 

landa iıtilbınıa yıldöo&mü 

günü içia huıuli bir prog
ram haıulannşhr. 

Doğu · 11hillerinde bir Ji. 
manda boıu!li bir ıurette 

yapılarak Amerika btlkll· 
meti tarafındaa Hollanda-

. l 
Portekiz ge111ı• -1} 
kar• ıuları dıt1• 
giliz muhribi t 
durdurulmuı •• dl 
bir kıımı mi•• ~ 
mittir. Bir Porl• 
tevkif edilmiştir· KaşıdHı fOHtiadea Efcı bar•beleriıda baılangıcı ria l'-lu yeni nımuıuıluğu 

olan Vıdyuı jlmaazı öallae kıdar ozatılan yarım k~'o · yaphğına ve emin olunak 
mıtıelflr lllvı yolan toprafı bu jiınaaz öaiiadeki yıj'ın· rarph gittikçe fazlalııın 
larclaa abnmıfh. Bu ıuretle Jimnu önünden üç bio bByük bava ibUlnlüj'llmüıü 
•etre mflrlbı toprak ahamak sayeaiade bir de teknik gaz hubini mlimkiin olda· 
hafriyat yıpılmııtar. Efeate yeniden l bulunaa eserin iu kadar bilyük emikyaata 
araııadafri themmiyetli iki kitabe, Jimnu önündeki Almaoy•da askeri .hedefler 
bo bafriyıtta meydana çıkmııtır. Bunların aruıada bir üzerine götürmekte kulıa· 
dı he1kel Yardır. nıcıgı z demek oluyor ki 

y• hediye edilen harp ge· Siimerb•Dk •. 
misiae Hollıada bıyuj' ı dürlüğünüa verdil'~ 
çekilecektir. nazaran Sümer~•: 

Büyiik kiliselerde bu mü lerini da halk bıri!t 
Kitab. leria çıldıiı yerde bu kitabelerin delalet et· b ava hubinc bu tamamla · 

tlfi tarihi me1eleyi tenvir edecek da hı başka par çalar yıcı fecuti ili ve etmek 
eldı edilmek çok ıbtimal dıhiliad' old11j'tnduı burada istiyorsa bunu meçınek Hit· 

oasebetle dini iyialer ya· ğıtacaktır. Bu d~,i 
tam müHvat ,1, 

timdi bir de ıondıj yapılacaktır. tere düımektedir. 
811 kitabt, miliduı 7 8 iaci yılında imparator Seur Ç~rçil.~adıgukar ada· 

pılıcaktır. 

Lo.d Halifılu ve bazı 

devlet adamları nutuklar 
irad edtceklerdir. 

-----A•raltoı •• Tiberyuı Sezar Avguatoıun oğlu emrine ıınıa rşgahne de teınu et• 
EfcıJıeb:iae yeniden getirilen ıuyua ıeref kitabeaidir. mit lbu • adanın J •ponlar 
Yuaaa ve Litiace yazılı olan kitabede bu i ameliyeyl eline düıtüğü takdirde im· Afrika 
yapan miibendiılerin iıimleri de vardır. paratoıluk yollarının emni-

K d . yeti haleldar olac•ğıadaa Savaşları 
aıa asında bulunan Türk Osmanlı Şah~serlenndea b d -u f'kl . 

Karıunlub•n denilen Öküz Mehmet pııı Kirbanı ua· u
1
.• ·~~n mu e !1 d.~ric~ ış- -o-

l ~ t . b' . k d .... 1 k gı ıne l"arar verı ıg nı ve R ( ) S JIDıa p aa, enım •e tat ar itlerıde ya ın a goru ece - b k l tb'k 
1 

d oma a.a - era•· 
tir. · 0 ararıa • 1 0 un u · yikte bava f aaliyeli olmuı· 

Balıaettij'imiz bu iıleri bitirmek üzere müzeler mü· ğunu ve balen adaıııa müt· tur. Sidibarani civannda 
dlr6 Sıfibeddin Kıatu bugüa Selçuk• hareket etmiı· tefik kuvvetler işgali altın- düşmanın S uçağından 2 ıl 
tir. · da bulunduğunu ıöylemi\t 

Malta adaHDID kahramııı· düşürülmüştür. Binıazide 
cı miidıfaasını överek bu bir açık ateıler içinde düt -----

Somada iaşe işlerinde tah· 
kikat 

adaya "ar'ı mibur hucum müttllr. Akdenizde düım•n 
!arının son güıılerde zayıf· 2 tayyaresine tesadüf tdea 
ladığıaı Ye buouıı 1ebebi· bir tayyuemiı bunlardan 
nia Alman bava filolarının birini düıllrmeğe birini de 

--•-- şark cephesine nakledil.nlş yakmıi• mu•affık olmüı 
MaaİH - Bagüa HalkevinJe bir toplantı yapıldı. bulanma1ına ihtimal veril· 

~" topfaohda kurulan 56 dığıtııu birliiinin idare re· diğiai söylemiştir. tur. 
ıılerl bulundu. Toplantıya vaJi vekili defterdarımız Mus- Çörçil sözlerinin ıonuaa 
lafa Ertaa riyaret etti. BirliııJe ı ia ku ·ulmasındaki yük· doiru geçmif harp a1faba· 
•ek maksatlar izah edildi. idare bf!yetlerinia ve bil tıDı beş devreye aynmııtır 
haua reiılerln vazifeleti etrafında direktifler verildi. 1 - 1~9 da Alman· 

-----

Bu ayın onbeşindeo itibaren biılilder fıaliyete ge. yanın Avrupadaki muzaf. 
Çtcektir. Birliklerin kurulut itinde halkımızın ve parti fetiyetleri. 

Türkiye 
Maraton 
Birinciliiiı 

---o--idare heyetinin röıterdiği aflka t•Y•Dİ takdirdir. 2 - Franııı b1rbhıdeo 
ıoara lngiltereaia tek ba - Ankara - Türkiye;ma 

MANiSA VALILiGt tına kılııı. ratör milıabakası bugOa 
Valimiz Akif lyidoğanın önümüzdeki hafta içinde 3 _ Ruı Alman bırbı' f b ı ı d ı b • mubt•li ö a-e er eD ıo en 

fe rımlıe gelectği anla,ılmışhr. 4 - Pearl Harbou; (Ja · 14 atletin iıtirikile yıpı)· 
Uıua zımaadır liapt 1ı duran vilayet konağının dü· pon baskını ) 

mış, 3 atlet koşuyu bitir· 
zenlenmesine bıılanmı,hr. 5 - içinde bulundu memiştir. Mustafa Kara-

Soma kaymakamı Mümtlz Arkanın iaşe iıleriade ğumuz ıon harp ufabıh . kaplan 3 11at 8 dakika ve 
hatalarda buluoduiuna dair Ticaret ,VekileHae yapı l a giliı başvekili sözleri . 27 nniyede birinci gelmiş · 
fan ıikiyet üzerine mevzu hakkında tahkikat• baş· ae nihayet verirken Koray tir. 
laaılmHı için viliyete emir gelmiştif. deniı harbinden babıetmif 

Tahkikata bıılamak üzere idare heyeti azasından Mercın deaiıınde Ameri fıadan bir lagiliı gemiıi · 
A,-lh Erhan Soını.y• gitoıitlir. kın i ve Avuıtralya batp nin bu muharebede bat 

Baicılar bıaku:rnın fe vkalide yaptığı toplantıd~ ilemileriyle J ı pon donan madığıaı, laglliı ve Ame· 
timdiye kadar aatılm r.ı mıı oları 90 bin hissenin tel ibı m 11 arısında vukua gelen rikan kuvvetlerinin · bu n 
t.,ım ••tıı kooperetifiao satılması ve tarım 11tış koo büyük deuiz barbiDİD he hada J•pon kı.vvetlerine 
Ptratifioio talebi üıe rioe bığcılar baok111 müe11iıleri• aüz kati neticeleri alına· lruıı koyabilecek bir kuv· 
nia de m8e11iılik hakkından vız g eçmeleri kabul edil mıdığ'ı J ıponların iddiaet . Yelle oldulılarıaı ıöylemiı-
mittir, tiği şekilde Vorspil aıaı · tir. 

bikim hikim 0~~ 
tar. Hattı ııas• •' 
emrine verileD d';' 
pİrİDÇ 1 UD ve I I 

leria dağıtunı d• .~ 
kilit elile yapıl•' OJ' 

Aldıiımıı aıal:11, 
Mersin ıüaır~fılıt' 
ve oradaki bul. 
f na edilen mobıote 
da manifatura ır 
yüıde yirmiıi (ıdl i) 
emriae verilmek d 
rılmışhr. Yakın ~d 
temet Menine 1

1 

1 . a••" maoıfatur• etY ·f atO 
tır. Ba mr11• ., uY1 
doğrudan dol'bit 
ihtiyacın•, te• a••' 
azami f i.tlar 
veril;ceklir. 

. Uç ded' 
verilece 

· ı· od• Vilayet daht 1 • ,~ 
d . . ibt•f uç umırıne. 11111 

çiftçilerin mıtıd• ıt~ 
kanlardan ıorrJJ0 ~· 
yenlere ücreti ısı" ~ti' 

·ıec• uç demiri verı 

Basma~~ 
Bau Ali UIVİ o~ 
nün uazlık bli 

deki tiUt, 
Dün •ktalD 1t 

. G ••" hu eaç ve . ., 
dışları tarafı11d--del'~ 
n•mındaki 4 pe! ti'' 
vil temıil edilıı>11to'' 
h acahıaç dol111&1Ş ~ ,, ' 

s.natkirlar bd 
laomııtır. Heyet 

1
, 

Söı bir Allııh ~~ ~ 
daki üç p crdeldi'' 
temıil edecekıet 
ederiı. 

MillAI oı·vanno bı·ıet'erı·nı···· ( Saıdıt ) "'•••lnde11 aluu'I.. ÇoraL:kapl Pollı llerkeıl 
• ,_ ,.. karıııı ite, 164 Hau~ Talul.s \Jll8ill Telefo•ı 


