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·o N D A K 1 K A 1
Ankarada ~~ba hadisesi 

\1 ı A•hra-Saikaıt maaauılanadaa Pulof H Koral· 

• eAJman Eden Norveç- Japonların ı,f .diia ~dı~,e biaaaın• 16tarııma,ıer, m•hk•m•ce .aı, 'Jll hyıa •dalmıı balanan bikim B1r. Ha1rlaal• kaıan• 
llıları lilere neler muvaffaki- auaretinde ~abkikat eHakınıa Raıçaya terclm•i•e 

d 
deYam edilmıı ve PavlofJa kornllof aotlar almıılardar. 

~ın a söyledi yet iddiaları - -
..... ri ··~) - Taa . Londra (a.a) - Norve- Tokyo (a.a) - Aaabi Bin eg" itmen ve3bin talebe 

Jor • . çnıl Almanlar tarafından Şimbun gazetesi Japoala· 
l•c:ııı lnıçfa iıtilisıaın üçüncü yıldönü· na Hiat okyauaaada la· Aakara- IJk tabıil mecbariyetlai k6ylere çabalı ve 

t l~rlae m•çhal mü müaasebe.tile hariciye giliz h•vatılaraaa ve deaiz ıe•lt ilçlcle yaymak içla ba yaldaa itlbarea kay •••· 
._.._._ rafıadıa ata· nazm Eden radyo ile Nor· n•ldiye kuvvetleriae karıı titlleriae laer ıeae bla ejitme• .. maecll ile iç bia 

"'"' dolayıılyle veçl milletine bir mHaj kazanılan muvaffakıyetler· talebe alaaacakbr. 
lıılllll ..... L. Fa r&a Vlıi ve gözıdermi~tir. H~riciye Dl •••• ıonra Seylaaa gide• • Ba ıaretle 8 J~lda 8 bla etltmeale 24 bl• kı, 
~o llatler Stok· ım mH~Jtnda dıyorki: yolum kimin bikimlyetl al· eıitmenl yıtlftlrilmıı olacaktı. 

lldlllW . ._ :•ua ~•ıriya-: . N~r~eç milletine lngiliz tanda buluaduğoaun arıı Ba temp~cl.aki verimle 1950 ~ıh•cla Tlrk k&Jleri· 
clit•aıa Ruı mıllehıun bıyranhj'ıaı ıiı- tmlmasına lüzum kalmadı· ala Uk tabıd ıbtiyacı karıda•auıı olacakhr. 

)atırıfaadaa ya· lere bildiririm, kıbrımaaca ğını kaydederek diyor ki: NISB.E!I 
~I 1•ıılartlar. mukavemet etmekte1iaiz. ''l•rilizleria muhtelif Şimdıkı halde mecburi ilk tahıll çıııada bulaaaa 

il. laadl11 akabin; Harbia bııında •İıia çok tiplerde olmak üzere 54 ' çacaklardaa ıebir ve kanbalarclaklala ,ezele 61,li 
h..;~•10ta iatımi· az gemileriniz vardı, ıimdi tayyaresile 13 nakliye re- köydekilerin de yüzde 19ıa ilk okallan devam etmek· 

_...-.,_ jal •_I• vermiıtlr. Norveç bayrağının şerefle misini bab.-dık. ,, tedirler. 

6 
dııedea bab dalgalandığı 65 b rp gemi· R • Köy okul ve enıtit&leriai• aatlam ve dtızıll• ıeldl· 

~ 1• So•1ıt rad· ıiae nbipıiniı. US yadaki de yeniden tııldllt vllcada ıetirllecektlr. 811 luııuıtald 
a_

11 
lllbırdıma•ı ya- ( A •k ll1lha d&n Millet mecliıiae vuilmlıtlr. 

··-----1 ..... ,.. sov1•t sveç müda- merı an --• -
lt latı1aa bir Al- s f • • 1 •ı ı k ----~ ~' .. ••i olclaiuaa f aaya hazır- e ırı ngı ız umaıı getirildi 
la-.1r J Kubişef (a.a) - Yeal Ilttaabul - lskeaderaa llmam•a mllalm miktarda 
~ laiç bir So•yet 8DlyOr Am~rikan büyük elçiıi lıailiz kumaıı ıetirildltl baraclaki allkaclarlara sel• 

... ~,r11at 1aparkea Stokbılm (a.a) - ineç amiral Stanley dün gne· malümattaa aalaplmııtu. Ba lramafltma 1ala•cla telul• 
... l•1l J•ymamıı· b&k~meti tarafıadaa hazar- ciler toplanbıında aöı ala· miıe ıe•kdilmeıl beklealJOr. 
it.-.::• lalcllıeyi ya· laaaa 5 senelik pilinıa rak demiıtir ki: - • 

W..,,. • lltiaclea mey · tım ve kat'i metnini par- "IRuıyaya vsdettiiimiz M • 
,~· •ı..ı.ta.ı.... ıameaıoya ıe9di •dıımıııir. bu,nı. yardımı .. yapılmak· Kızılay erkezı 
'llQ ye • Bu piliaa göre lneçin tadar. Ruıya orduıaaun'tam Ankara - KızalaJ amami mermu beyetl Camar· 

• Dl mildaf•uı için 3miJyar 800 bir ıekilde tecbiıatlaamHı tesl ı&nl burada kızda, merkez biauıada toplau-
"''lllİ)er milyon kuron aarfedile- için ger şey yapılmaktadır. kt 

cektir. Bu vaziyet karıııında lagil· _c_a_•_· __ ---------------
bd& p . . tereye y•pııan yardımın•"· B I I e j M.h d. 

lıL- .,~I( IOJeDID eaaıh gayele- ıihd eksilmiyeceği buıuıan• D gar ar D - 1 ver ıp-
~... •·•) - Bi•- rinden olmak üzere, mem· d 1 fit . b' •t• k I tJ 

~... • ng erenıa ar l 1r•ıı reye sev oma arı 
laıca Y•palaa .. laava leket aakeri bölgelere ay· mevcut lup olmadıiı ıaa· 

...... ~lllL ttla IDlırıa~a biı ralacak, baıkomatan ıulb liae karıı 1efir: 1 B bile- MönteYiclea (a.a)-llib· 
• l'af .~ttııı a•· HJlaaında tayin edile· "Iagilterenin ea bUy&k o an •• , dlplomatlanaa hamil 

----- '• (a.ı;~t ~oktar. cektir. isteği Ruıyaya yapılan~yar· cek)ermİŞ? vapar llmaaımııcla• a,,.t· 
1 telaJitı. Paı::~~·~ fzmİrde ya dımın a11mi haddıaa çıkar Loadra, (a.a) _ l'aymlı mııtar. Yolcaluıa 105 Al· 

t bıt I• maldır. Müttefiklerin ga- et ıi "Balgarltla• 98 mu 591 1 ltalJ••clar. 
ı el auıtar. Biri 1 . • . d ıaı • 

....... tor il . an esırler ye.sı De.re e ve n~lll olar1a Tlirkiye baıbit altaada 
~ P ateııae Mıbverı yenmektar " 

thr. Mlrette· •• I • · aeırettiii makaleıinde diyor M••kif t k 
• ~. llllktıra kar- muba elesın- Mihverin Lib- ili: Kral Boriı Beıli•d• ıs u a o-

d 
• • fi• kaldı. Bulgar kralaaıa 1 

"- ) en fngılız)er yaya yeni ••gibi ımlrlır ıldıi• öt· DOD anmız 
-Vll &ra renilecektir. Balıarlar 'I&r· _.,_ 

' 

memnun hücumu kiye tebclidiadea balaıle 
1 Yenı• L d ( ) . . pek çok propa1 aada da ba- Mlklfıtla lropo•lanmı· 

oal ~·· •·.•d - lagıhz Bera, (•.•) - Grat d8 laadaklar1 halde buıl• ba za topl11a• oka1acalanmua 
h •ı~ ıazete erı lzmar e yapılın L . R ı· t f d 'tiw- ul an . . ozan. ome ID am Ol DIQ prOpafaDda bircleabire dar• vadettiiimİz kitap içi• bir 

.L~ ... ( esırler milbadelesıaden tatlı bir kaç ıırbb kıtasile kav- muı yerine bir doıtlak ba-
~L- '·•) - J b' d'I ·ı b b d' ı 1 d•v. · M ·ı . miktar kltıt, temi• etmelr ..._ ti ıpoa· ır ı ı e • se ıyor ar. vet ea ıgını, arıı yada da vuı ••tlrllmiıtir. • • 
~..:•de ilerleme· T&rklerla bu ln1ani muı· m6hlm havo ku"etleri lllh· Balrarlarıa Rmyaya k•'I• &ıereyıL Katıl plır ral• 

tıı • •ermemek mdelerini miaaettarhk ile ıit olunduğunu, Akdeaizia cephe alarak Çarlık dava- meı kltıp b11alarak okur· •-i' laırp tabye kartalıyorlar. Böyle bir an• muhtelif yerlerinde faıiıt ııaa ihanet eclemlyeceklerl lanmııı ıaaalacak •• ••· 
~.1 •ıt1r1Dl1lerdlr. lııma Almanya ilede yapıl- pliaörleri toplıadığıaı ve ortaya ı&rülerek Ruı cep· clımıı J•riae ı•tirilecektlr. 
-..~:ttlklerl ada . mıı idisede Almanya 16- blit6o bunların mihverin be1ine ıöaclerilmektıa ıar· Kljat11zlık ylzlad• YD· 
~tı lçfa pek ı&n& t~t~adığıadın ba Libyaya .. kırıı bir b&cum fı~azar ed~lmiıt~r. ~alıarlar kabalı• ba ıeçikmedıa 

"'-ı lal l•tirmek ••laıma ıkı .. aat ıoura bo· bazırladıgıaı gösterdiğiniya· Lıbyaya goaderılera ıöylea· dolayı öı&r dileriz. 
•••dl7orlar. ıuldu; Cllyoılin. · zıyor. rnıkledlr. 
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: Siz ~;r- insan y;;D,~~·,RRl,;;~~r ı 1 aıı:nif atura ı yangına uı~:·i.;~:~ 
lamada• taze ot.rak • 

arasında dolaıan bir Tevziatı Sebebiyet .. u.111.,. içia ceza ,,,., 

1 k • • • Jzmir vilipti içia ayrdaa --• __ Yataadq hallin• .. 
mı B mlŞSIDIZ.... mulfatma e11aıın• per•- ,ıfatai bır •uaı takriri 

Şadiyenin ba teklifi Ziya SokuJıaaı de- kende ıatıı ve tewıdata ha· lkiçtımelik 671 c\ ıokalda mlıtfr. 
rio bir şııkınhk içinde bırakmııta . Oaunla ıırhkl.vıaa dört lütillk bir Demir ojla Hiteyia adı•· AdllJe ••ldli lla 
k k k ki b f daki kiti. Ali ka1111 33 Ja· onuşan bütüo adın ve er e er, er ır- komik tarafıadar~ Je•ım mecliıla (bDfll•kl) to 

d. ııada Saffeti• ••iade pamuk saltan illifade ederek ondan bir he ıye, edilmektedir.' taııada cerap werecektlf• 
b. k t ki h ld b ataraea 1akbiı ıliaraaıadaa ır para oparmağa ça ııtı arı a e u Teniat işiaiD teferruata, 

k 1 k k hl k d k d. · diiıea ln•dcım pım11ldara to göz ü, y6 ae ru u a ıaın en ıaın- halle uhş yerlerlae ait kııım· 
d l f '-' f f b kJ 8İraJetle vaDOID l.11bUr et• ea ya nız aaır, ae i ve uta çocu ar ları birb~ g&n içinde teabit ~ • 
· · b' d · · · 'bt' mit iaede bımea b11bnlmıı ıçıa ır yar ım utemesı ıeaııa ı ıyarıa edilecek 9e maı.ifaturalarıa 

l ı . d k d d • •u ıu,.lu bakkeada meılaut genç ve güze •• ıaa 1111 uy uıu mu- ıatılmuı•a hı .. aaıcıkbr. T 

habbet ve bilrmeti birkat, yüz kat dabı auç zabat ••raka11 yapıl· 
arttırmıftr.. Belediye reisi- mııter. 

Ziya SokuJ2an, gözleri tee11ü ( yııl,rile • -----dola ofduiu lialde Şıdiyeye ıu ıözleri nın· tetkikleri 
ıöyledi : Hırsızlık 

- Emrinize beı çuval şeker hazırdır. 
Bulacaiınız, öj'reaeceğiaiz lfakir, zaif ço· 
:>aklara lıtediğiaiı mikdufarda ıeker da
jıta bilirsiniz. 

- Beni ne kadar memnun ve minnettar 
ettiiiaiıi size bir türlü anlatamıyacaaım. 

Şadiye bu ıözleri söyledikten ıoara ye· 
rinden kalkarak Ziya Sokulg-anıa elini öp· 
tü ve bu elio üstüne sıözieriJ\den kayan 
miaaet ·ve ıükran yaılarını bir kaç damla 
ife akıttı ve: 

- Bilseniz dedi, ıizi şimdi ne kadar 
derin bir 11yıı ile takdir ediyor ve bei•· ] 
aiyorum.: 

Ziya, reaç kadtaı b&rmetle yerine otur· 
t:uaic: 

- Siz irıHn değil, insanlar arasında do· 
laşaa bir melekmişıiaiz .•. 

Diye cevap verdi. " 
- l:'en melek olmaıa çok uzaiım. fakat 

fakir Vlltaadaılarımıa ran beaiıli yavrula· 
randan bir k11mını olıua haia 9'ercmia za· 
lim ve me•hametaiz peaçeaiaden kurtarma
gr muvaffa!< olurtam, kendimi bahtiyar 
bir insan aayacaiım .. 

N11betea fakir bir ıokalı&ta oturan Fat· 
ma ablaaıo evinden kendi 9oculd1ıaıımı 
~örmeR-e ç ıhıirken ıoka~ ortalarında raıt
ladıirm, yiizleriade bir damla kaa kalma
mış sdil yavruların periııo halleri, ölü 
benlıleri bana o kadar dokuauyorda ki .• 

* * "' O gece, geç vakit Şadiye ile koc111 Zi· 
ya Sokulgaaıo mubteıem apartmanından 
ayrıbrlarkea milyeaer Uiccar Nibıdı ıu 

ıöıleri ıöylemekten keadiıinl alamadı: 
- Bu melek yiiılü ve melek tabiatlı 

k1ı.dınıa kıymetini bil ve oaa ıö:e kendi· 
ıiae bDrmet et .. 

Belediye ıeisi din yak1rı 
mehılleleri yol, park laııa 
tanı ve laciraltını ıiclerek 

menim dola1bile alınacak 
temizlik tedbirleriDi . tetkik 
eylemiıtir. ~ 

Ticaret 
Ataşemiz 
Bilkreı büylik elçiliiimiz 

ticaret ataıe .. iB:-Müammer 
Alakan lıtaabaldan ıebri· 
miıe ıelmiıtlr. 

---o---
Dövme~ 

Kuııyaka Alaybeyiade ota· 
ran Mehmet oilu mubaıebei 
lauıuıiye tahıildara Mebmet, 
Remzi otla •JDİ daire tab
ıildara Sıllhettla, Hamza 

Kaıııyaka Kemılpap cad· 
deıiade, Naim otla Haılm, 
Ferit •ilu dit doktora Ke· 
naaıe muayeaebaaeıi•dea llir 
altla dit çalcbtıaclaa yaka· 
lanmıı •e · hakkı•cla meılaat 
.suç zabıt •araka11 yapd· 
mııtar. 

§ Karıı1aka Kemalpaıa 
c.addeılade Salih ofla lllra· 
lahu, Ahmet uğlu ıarapça 
Hlileyia, Eyüp otlu Eıref 
•e Davut ojlu F e•ıiaia dik· 
klnlarıadaD ha•lu, çiaıo Ye 
~•ire !çaldtiınlla• yakala•· 
mıı •e bakkıacla meılaut ıuç 
2abıt ••ra~a11 yapılmııtar. 

§ Kuııyaka Mimarıl••n 
aaıkaiıacla lbrabim oğlu Hil· 

mi ve Yahya kızı Zekiye, 
Haydar otla llaklral Maa· 
tafa, Ali 11111 Darı,~, Halil 
ojlu Hikmet, Hana kanıı 

Kemal •• Mehmet ofla Ab · 
meclla ev •• d&kk•alaraaa 
ıirerek muhtelif eua çal· 
dıldarınclaa yakalaamıı ve 
mearuk e11alar m&ıadere 
edilerek nbiplerine t•llm 
edilmiı ve ıaçlular adliyeye 

oilu Hımit ve Mehmet ojlu 
arabıcı lımıil aralarıada rl· 
ıum almak muelemiadea 
çıkan münazaada birbirlerini 
döYdiklerfadea yakalanmıı 
ve meıhut ıuç zabıt Yara· 
k111 yıpılmııtır. tulim oluamuıtar. ................... -. 
i Elhamra Sinemasında ! 
ı YARIN Şıbaae aeıli b&ylk yald11: matlnelerdea itibaren ı 
:Aı• F t• Betty Grable·Joba PaJH·jack 1 : ıce aye IDoalde " s ork•tnaıD İftira· 
ı kile çevlrdlii muazzam bir filim 

f HALLOi! BROADV AY!! f 
ı Ganedici bir maılki •• aefiı şarkalar ı 

-Arkuı var- ı Ayrıcı: Matbuat U. M. Memleket Jar••li ı 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ı Sea nılar: 1 .1 O -3. 10 • 5.10 • 7.10· 9. 10 Cumarteai-Paaar 11 deı 

lzmir Askerlik 
sinden: 

ube· i T~yyare sinemasında ~ i Ş ı BUGÜN 1-laırtlizce ıilılti bir bebeli aroaı1or fllml•I• ı 
: Küçllı yıldızı ı 

338 Doğumla ve bunlarla muameleye ta· f B A B Y S A N D Y f 
bi ve daba evvelki doğumlulardan Jandar· ı BÜYÜK iŞLER PEŞiNDE ·komedi- ı 
ma •• orman erlerinia ıevkedilmek ilıere 12-lagiliıce aözlB Vıterlo köpr&ıii yddızı Vfvia•· Lelıla· ı 
14-4·942 Hlı güaii aabahı İzmir yerli aı· ı Rebeka kabramaaı Lıurence Qliyer'i• ı 

::~~. tDbeaiade hazır buluamaları il· i . IZTIRAP GECESi ı 

Gelmiyenlerin aıkeri mahkemeye •erile· ] ı -Dram- ı 
cekleri llia oluaur. &Mıtiaeler: lı.ıeceai2.30 ·S • 7.30 ·lOBabJ Saady3.4S ·6.15 ·8.45 

Mimar k 
Sinan 

Edir••, - Mimar 
Sbaaaıa 354 ac& ydcl6 
mlaaıebet11le llaıla ( 
ıelarlmbde l»a dibi m 
mızıa tabueıi olaa 
cımil lnlade blJBli bir 
tlfal ppllmııtar. 

--··--
Çivi fiab t 

bit edileli 
A•kara - Aakara ' 

çivi Hbtl•ra•ı flltı•• 
lla11•• 104 lıar111 •• f 
ıul1eaia 24 karat ol 
teablt etmiftlr. -----
Yaralamalı 
lklçeım•llk 827 el ıo1 

Ali ofla Yııar, At!' 
Avramı ıebeptia 

lnçaltla bacata•cl• • 
ıarette 1aralachiı•d•• 
laamıı •• baklnada 111 

ıaç zabıt varalra11 
mııbr. 

sııır ıınsı 
zararı ıır ııT 

Sıjlr 1übre1i, ıoi
ya•p luuımııı çok 
oldaju içla böcek 1' 
bir ıibredir. BillaHı• 
llaraa ile ma111 116c•Jİ• 
bacılı, t11hlb b6cıii 1 
talaraaı ba ,al.re yı11• 
lçiae llırakuiu. ilk.,. 
1uaartalar lçlade• çılsd 
cekler, flcleltria lköp.ı 
ıalclırırl~r, zırar yerirlW __ _. 

Baadaa dola11 ••İ'' 
relniai ,aW.cle• zly-" 
lçi•de bıraktakta• ıo.,. 
"etiai kallaaarlar. Mhe 
bula•maclıkça ve içlıclt 
cek yumurtaları bula• 

ia•• emi• olmajıkç• 
ılbreıiai •• fideler•" 
aakıılardı .. ullum11ıoJ• 
laa1U meabalwlaa aJ 
ııjır ılbrelerial kula.4 
htiyalı olunuı. 
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Defterdalıiından: I Hindistan ızmır uabancı ıılarlll llblll 

Mabammn Beclt:li Müzakereleri bllkllllİlldll: 
D•• ı• Aııiıda adları ya&1b ı•Hlerl• raalana· 

uze 1 yor da ıöaterilea doğumla lbti,at Jaadarma 
Y eDİ Delbi, 8 (a.a) erata ıevkeclllıcekleriaclea ba ıabeler bal· 

so 00 Hiat koDgre putiıi Luler- l11aclaa olupla lzmirde bala••• ba dopm 
leri ile Kripı araııaclald lu eratıa alfaı c&ıclıaları ile birlikte ı•· 
miHkerıleri• yeai Hflaaya bımizı milracaatlar1 illa olaaur. 

45 OO girdiil haber verllmıktedlr. Aıığıdaki ıabel.,la laalkıadaa 325 111 
Ko"g•,.ui" icH lremiteıi top- 3.46 doğumla olanlar: 
1 tabıı aibıyıtiade yıpılea bparta, Burdur, Aatalyı, Alıaya, Acı· 

812 CO bir demtce ıöre Hiadlıtaa · P•Jam, Deaizli, Diaar, Tayaı, FıtlalJe, 
da milli bir biklmet kural- Eilrdir, Etmalı, Maaa•ı•t, Bacak, Tef••I 
mı11 llatlmal harlclade de· Kaı Fe~ike, Serik, Kor1' aclell, AkHkl, 

468 00 ğllclir. Koarıe mlclafaa aa- Uhlborlu, Konya, Koaya Aluarayı, A.kıe· 
zırlail içla yeai bir formll bir, llgıa, Beyıelairl, Boıkar, Ermeaak, Kı· 
balaamaıt•r. Ba formalla ramıa, Ko•J• Eretliıl, Y al•aç. Çamn, 

39 00 ıerek Krlpı gerek Hlat LI· SeJdiıebirl, Koçblıar, K&laar, Şarki kara· 
clerleri tuafaaclaa kabal edl· ••ç, Kadıaba•, SalJltell, CibaaiterU, Ha· 
lecetl ıaaalıyor. Ôjrealldltl· ~im Karapıaar, (Saltaalr•) Mat,3 Aumor, 

37 00 ne ıare Mlıter Raz•eltla Ka,ıerl, Nitele, Develi, Karıeblr, Yoaıat, 
huıaıi mBmıulll Jolaa10acla BotazhJ••· Nı•ıeblr, Bl•J••· Akdıi mi
bu formalla tıaplti içi• ya· deal, Bor, PıaHb•ı•, Sorpa, Arabıaa, 

37 00 pılaa glrlımılere lftlrak Avaaoı, Orklp, lac11a, 1111car, Çlçakclıtı, 

-~~ ma. lliektep ve iıtikbıl 48 00 
778 .. 12 panel 245.50 m2. Da· 

~ ..... 
~:: ••ca Recai aade ıekak 926 258 00 
"'- 1 panel '91 :25 metre mara~bıı 

~ lı.İaati•a ••· ••J••I ıokak 1742 13 00 
..._ 2 Parfel J2Q,2S melre murabbaı 

~ .... Jala _ .. ._ yol 926 a•a 4 par1el 112 00 
c 1112. ... 
... .,.. S9 ne• Recai •a•• ıolrak 926 148 00 

S Pllıel S72 metre murabt.aı ••••· .... 
~la S9 - Recai ıadı 90k•k 926 327 00 
~ıı .. ı 2211.7S metre murabbaı aa· 

~· : -rh caddaol•d• lommi 101 300 00 
~ ... 26 panel 2671 m2. 6 zeytin 

•• ••latelif ajacı mabte•i tarla 
lraraau.. •urb ca. 17S4 ada S 36 00 
IQ,25 metre marablNııı •amara111 

2a$ P.., ..... •ı,a kemal pııa cıcl. 35 00 
1111. 9 tajh -ocla maa ka1ala araa 
~ ,_... •NI• pqla para ile mllldJetleri 
~ •• ltn.re• 15 ıll• mBddetle mlzayed•1• 

'tı16 4 '42 tarlldae m&uclif Perıembe rl•I Hat 
""-ta •alaammea bedıUer i Bzerladea ylzde 
'-aı..t .. çeli yabrarak yevmi mezk6rda Mlll1 

... mlt .. ekkll 1ah1 komiıyoaaaa mira· 
...... . 1806 

Demiryollarındaa: 
·t. 21 W. lira olaa 40 bia kilo kllçe 

C..a lflal ıaat 15.30 ela Hayclarpııada 

-.:--• .. isi li:omiaJOD tarafıadın kapela .zarf 
it. .... •cakbr. 

~ ~ 2100 llnhk ,.....ı.ı.at temlnıt 
~ ........... •.tblarla teldtfletlal mabte•İ zarf· 

14,30 • kadar komiıyoa reiıltif •• ••r• t. 

6 10 13 1691 

etmiıtlr. Adaaa, Merala, Taraaı, Killı, lıkeacleraa, 

Ankaradn 
Toplanacaklar 

Bu ayıa 22, 23 ve 24 acı 
g&al Ankara, lsmlr, lltaa
bal ekipleri ••karada top• 
la acaklardar. 

--o--
Toprak 
Kayıyor 
BBkreı, 8 (La) - ArıH 

çıvr .. iacle bir toprak lra1• 
maıı aetlceılade 25 klJ •• 
yıkılmııbr, Evdekiler bir te-
1adBf e1ri olarak lrartalmaı· 
lardar. 

--oı--

Bıçak t'llllk 
Keçecaler A•fartalar cacl·I 

d11iadı lbrabim •ila •IH· 
kalı Mıbmedia ilnıiacle biri 
bıçak bulaaarak alı aauı Ye 
bakkıada zabıt vaıa lraıı ta· 
talm111tar. 

§ Keçeciler Mimukema• 
)ettin caddeaiade MıYllt 

otlu Yahya•• Melamtt ofla 
ıaltıkalı Hlleyla aclıaclald 

klıiler allı verlı meıel•I•· 
dıa Deıviı otl• Nari •• 
Ahmet ağla H .. 1iaı bıçak 
teıhlr ettlklerla••• yalral••· 
mıı ye baldaraada meıhat 
ıaç zalnt •arakua J•pıl
ımıbr. 

Cilt -.ı ZllınYI Halt•hkluı 
Mltela ... 11 

DOKTOR 

Salih Sonad 
tldacf Beyler No.79Tol.2727 

Dr. Fahri ftık 
.. •• , ll••••k•t ... tu .. ı 

Roatku •lt .. uı111 
•oatkea •• EJe'lltrlll tMa•lıl 
··'"'"· lklael ..,.., s •••• 

U •• Tl\lf08. UU 

llaraı, Aatalra Elblıta•, Kosa•, Knıldaaa 
Re1baniye, Kıralıab, Pasırcılr, Silifke, 
Cebelibereket, lıllblyı, Feke, Kacl1rb, Sa· 
imbe11i, D6rtyol, Babçe, Aadına, K&lua•, 
Ulukıflı, Haua. 

Atıtıclald ıubeler hıkluadaa 325, 326, 
327 dotamla ihtiyat jaaclarmalar Mardla, 
Midyat, SUrt, Bitlb, Maı, Vaa, Çllımırek, 
Cizre, SaYur, lÇatak, (Şatak), Ce•aı, Bey· 
rlıebab, Y&k11k oYa, Btaıöl, Gllrua, All
lat, Erciı, IKızıl tıpı, Derek, Gerclt. NI· 
111bl•, Hizaa, !:Tatvaa, Çaclakçar, SoU..a, 
Beıhi, Şlnu, llatld S110a, Varto, G-. 
Balaaak, llallaldrt, llara.U111 Kbuap ... , 
Baıkale, Şemcll•••• Glirpıaar, Patm.., Per· 
nrl, Erab, Şlraalr, Di1anbakar, Gllzla•tep, 
Elıııi, Murıcli1e, ~ Kl&1mpı .. , Baık .... 
Şemclimaa, Kaaıal, Dlvritl, Sllvaa, Petrl· 
k•, Kalata, Akçaclai, Hekim baa, Pala, 
Si•erek, Birecek, Arapkir, K6mallye, Eti•• 
Blımll, Hout, Kıbaa, Bukil, Bertclr, C•· 
mlıgızak, Qyacak, Nuimi1e, Muklrt,l\'lr••· 
ıebir, Hil•••, Yaylak, Haran, Slrlç,IDlr .. , 
Dareacle, Oımaalye, (Erp•I), Lice, CErı••I 
mlcleai, Cermik, Kalp, Karalso .. •, Sivrice. 

Apfadald ıallıleıla ballnaclaa 325, 526, 
S28, 329, 330, 3SI, clojıamla lbtlrat J••· 
darma erab. 

Erzurum, Erzl•can, Ba1bart, Trabaoll, 
Sllrmıat, Teren. Klrelı,IVakfllrılllr, Tire
bolu, Akçaabacl, Kıtı, Şebiabrablur, Re
fahiye, Kılklt, Glmlflaaaı, Alacra, KaraçaJ, 
(lllç) Kımala, Pllmer. Şlraa, Toral, Maçlra. 

-Devama 4 lacı Hbifede-

1 YENi SiNEMADA 1 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

BUGüN 1 
EŞSiZ ŞAHESERLERi I 

LA KONGA 1 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

MICKY ROONEY 
JUDY GARL&ND 

ilk clefa - iLE - Frecl Scott 

PATLIYAN 
1 KURŞUNLAR 
ı Sıaaılar: 12 1,45 5 8,15 te 
ı camartıai pazar 9.30 da batltı 

ı 
ı 
ı 

1 
ı 
ı 
ı 
ı 
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Küçüh~ lr1z ları fuhşa 
teşvik ediyorlarmış! 
lıhnbul Cağ •loğluade Hikmet isminde 

bir kadı n ın raadevücü'ük ettiii ve T abıia 
adında bi i vuıtasile balduiu küçük kız· 
ları fub , a ıü rüklediği zabıhc• haber aha · 
mış ve bir cürmü:neşhut tertip edilmiştir. 
Hikmetia evinde yapılan ani 1rama neti· 
ceıfnde, suç delilleri le ubit olmuf evde 
birkaç erkek ve kıı bu1uunıuştur. Adliyeye 
verilen Hikm t ve T•bıia sorgu bıki1Dliği 
pararile tevkıf edilmişHr. ------

iPLiK TEVZii 
Aakara, - Pamuk ipliklerini daiıtma 

vaıifeslle mükellef 0Ja11 IlrtiHt Vekileti 
bu iplikleri en iyi bir ıekilde tezgah sa· 
hip1erine dağıtmak m•ksadile yeni bazı 
karular ahamı ıtır. Bu kararlar cümlesin
den olmak üzere el tezgibı dokumacıları · 

aıa kooperatifleştirilmeai. dokum•cılara ••· 
rilen ipliklerin behemehal yerine nrf edil· 
mesi bu ipliklerle yapılan dokumaların ko
operatifJer tarafındaa ıeri alınarak tek 
elden ut•ılarının temini ve bu teıkUAttaa 
iıt ifade eden dokumacılana en çok btf 
teıgib sahibi olmaları euıı kabul edilmit· 
tir .. Bu suretle yapılacak ipliii dıiıtımıa· 
dan dokumacılj'ı bizzat mealek ediamiı ol· 
an HDayi erbabının iıtifade ettirilmea ve 
füıulii aıütevauıtlarıa oıhdaa kaldarılması 
mümküa olacaktır. 

----:m---
Kaçakçılık hiidseleri 

lttanbul - G6mrük muhafaza memurları 
tarafından limanımızda bulanan Yunan 
bandıralı "Marl•.,, .,Aya Nikol•,, ve "Ka
taforrf" Alman baadı·ah "Maria" motöıila
de yapılan ar•ıhrmalarda baıı kaçıkçılık 
vakaları meydana çıkarslmııttr. Mubtelif 
maddeleri kaç11mak iıtiyen gemi kaptan· 
ları ve yiyecek maddelerinden ayrı olarak 
42 bia dHbmi kaçırmak iıtiyea "Maria,. 
motörü kaptanı Yorgi Ara.potlu hakkında 
h h1dkata bıılaamııbr. 

--mı1--

ızmir uabancı askerlik ıubısı 
baıkanıııından: 

-Baıtaıafı ilçllac& ıahlfe•e
Aıatula 1aala ıabeleria balkıadaa 325, 

326, 329, 330, 331 dofumlu ibtl,ıt jaD• 
darma _,,atı . 

Kar., Rıze, Of, Paıinler, lapir, Tortum, 
Arhi• , Ardabau, Sarıkamıf, liclir, Kara· 
k6ıe, Ulta, Şavıat, Hop•, Paıar. Arp•Ç•J, 
Hııiıı, Klğızm•a, Be1azit, yaıufell, Bot;ke, 
Poıof, Çıldır, göle, Tazluca, Eleıklrt, Ta
tılr, Diyadıa. 

· IZMIR YABANCI ASKERLiK ŞUBESi 
BAŞKANLtGINDAN: 

388 •e baalarla muameleye tlbl clli11 
d otamla erattan ma•aı11fbk biımeti içi• 
bealı aevkedllmemiı Jı•clarm•, de•iı, 
ldmya, ormaa, taalr, erlarlnia •••kedllmek 
lıere 14·4 943 Sala glal 1abableJi• ı•MJ• 
mlııcıatlan ıeJmeyıaleıia ce1alaad1rll• • 
caklar1 Ula olaaur. 

RADYO· TELGRAF HABERLE 
Almanya Tür
kiyeden yol mu 
istiyormuş? 

---o---
V ••hıton ( a.a ) - Viti 

hiikumetinia din gelen bir 
protutoıu, Fraaıız filoıu, 

timıli Afrikı, Mad•rHkar 
mueleleriain, batti diier 
meseleleri• yealclea orta1a 
çıkmaıına ıtbep olacaktar. 

Bu protesto ile ilkbahar 
taarruzu arasında bir ilri 
oidoiu 11aalabillr. Beynalmi· 
lel me1elerla diier ıeliıme· 
leriae gellace Birleılk Ame
rika devletleri TörlrİJ•JI ta· 
rafaıılık ıl1a1etiade tutmak 
lçia elldden ıelea ga1reti 
aarfecHyor. 

Almaayaaıa Türkl1ıdea 

lutalarını ıeçirmek için T8r· 
kiye hilkômettne tekliflerde 
buluamuı olm .. ı mubtımıl· 
dir. 

Bera (•.a) - Royter • jaa• 
ııaıa muhabiri bildiriyor: 

Taraf111 diplomaıı mahfil
leriDe gelen haberlere göre 
Almanya inal Boriıia Berlia 
ziyaretinde Bulıarlıtaai Ruı· 
,. aeferiae lıtirak için kaa• 
darma muvaffak olamamııtlr. 
Kral Boriı 811lıar köyl&leri· 
nia Rusya bakkıadald lal11i • 
1abD1 ileriye ıilrerek doğu 

aeferi•de Balıar aıkeriae 
itimH edilemiyeçeif ai ıö1le· 
mlı ve bu talebi ~reddemiı· 
tir. 

Anadolu aıansııın 
Radyo hüllsaıarı -----
Loadra - Mibver kutYet· 

leri Libyadı& çe•lrme lnıelre 
tiae baılamıtbr. General Ro· 
mel aıkerce ve malıemece 
takviyeler almaıtar. 

Berlln - Şarkta merkeı 
•• ılmaf ke1lmleı iade dit· 
maaıa ılddetli blcamlarıaı 
piiıklrttiilr. Sov1etlerla Fla
laadlyı k&ıfeıiadeki lalcam
lar mavaffalu1etaiılij'e at· 
radı. 270 öl~ ••rdllar. Kıf
kaıta tayyarelerlmiı bir bea
zf a depoıaao~bombaladı, 1••· 
rıalar çaktı. 

Moılro•• - Le•i•rrad cep· 
beıiade m11vaffak11etli bıra· 
ketlerlmiı ıoaaaca 1500 Al· 
maa öldllrd&k. Çok ıaaimet
ler aldık. Merkezde dlımaa 
500 ölil bıralrmııtır. 7 maki· 
kiaeli tlfea •e 9 blokbıvnı 
tahrip ettik. 200 dea fazlı 
Almaa öldllrdllr. 

Moakova - Dla ıece Al· 
maalar kaybettlklarl bir yeri 
r•ri almak içla 1aptaklan 
makabli blcamda ba 1•re 
kadar vHaa 1ollar Alma• 
cesediyle ört&lınlıtlr. 

Berlla - Dla ı•c• laıl
liı açaklar1 ıimıli Almu1a 
&ıtliade bir kaç ıehri bom• 
bardımaa etmiılerdir. Evlir· 
den bırap olaa •• 6 lealer 
•ard1r. 3 dBımıa tay1areal 
dllılr&lmlıt&r. 

Loadra - Libyada Alma•· 
lana aldıkları luH•ıtlerle 
orda1a yeaidea tııkll ediyor• 
lar. ltal1ıa taak tlmıalaia 
kayıplar1aı tamamlayorlar. 
Almaalarık larilizleria yan· 
lara•a taımak lıtıdllllerl ••· 
lqılJoı. : 

Tok10 - 7 Nlıaaa kadar 
keti•• mabaldıat ıarette ma• Hiat ok1aaoıaada J•Pll•• 
kavemet ecleceldırl•e •• deaiı ıa•aılar1ada 2 l•rllls 

Sof yada clolıı•• ııyialara 
rln, Almaa,.m• Aakaıa 

b&,&k elçlıi Foa Papea 
T&rlrleria laeı tunaı hare· 

lta1le bir l8feblllıla mitte- kra•aı5rl babrllmıı •• 44 
filde re 1alua dltada iklacl ticaret ı•miıi JI babnlmıı 
lrir cepb• uurlamak imkl· ••yalat ... ..,. apablmıılar-

•••• vncetlal iııb ıdeıelr d1r. 
Almaayayı Tlıld1eye karıı Dlıma••• 60 ta1yareıi 

• 
Mahkum o 

küçük kızl 
-----o-~ 

Biikref ,(a.a )-Harp 
fesatçı ıi1aıi faallye 
ıuçla 15·19 111lar1 
S U1eli kı11 oa 11lda• 
kadar bıp ı fcuaill• 
küm etmlıtir. 

Eve lisesi 
parlak 

•• musamer 
Murif cemi1etial9 

mlz Ere 11 .. 11 ıoa 11 

beleri tıırafıada• 
Cam11te1i ıl•I t• • 
gayet parlak •• zeaı". 
maralarla bir m& ...... 
recejiai öiıeadik . . 11 
kı1etlar dlleriı. 

ıi•e 16re ba taıbbl!I~ 
ıukt trak11 ve lıta•..,. 
harp etmek iltlyorlı 

Kılklta-laılliı •• 
fllolara•ı• aı.,.ı. ... 
de malaueltelerlal• 
oldaia ıöyleal1or. 

Loadra - Hiat O 
ıaada iki lagillı kr 
••• bıbılldıtı laıbeıl 
laad1r. 
Loadrı- Dlım•• t 

geçmlıtiı. Temial il• 
ıra11da blrıı eılr ıl 

Beril• - 10 baslı 
&laa bari•• kadar 
tqıt açaklara ltalya il' 
J• ıraı•••a 5600 ··~ 
mıılardaı. 10 bla •'• j 
,oa kilo malıem• ••,
JOD 300 ltia kile otl 

•tmlfl•••. 
Yeal Delhl -

Hlat koaır••i ara 
la1111al•r ........... 
teldl almaıbr. 

Y eai Dallai - il 
ler •eticıleamlp 
ltripa ha aetlc~ 
•ı•ceil•i 11,1 .. ı 

aıker i barekıtlerde lbalaa· dlımlftlr.~ 
mık fikrtadıa vıı ıepımlı· LolHlra - Royter • i••11 Alb • 
· diyor ki: karada, dıalslerde D PIJ tir. 

BULGARIST AND AALllAN •• laa•adı atır plplue at· 
ramıı balaamuau •• iltlla· 

KIT ALARI ull•I• r••lt olmuıaa ni· 
Karıdeail lima•la11Dda ha· mıa Jıpoa1a•ı• lnulreU.. 

laaaa mlhim aıkerl komiı· ciddi ıarıttı laalıl pime· 
1o•laı chpa&la jlaltrlua ba miıUr. F1rtaaaaı• ..... ko· 
ı•• Alma• lntlınaüa tı· pıcıtı J•P••J•••• 111nchı. 
misle..,iftir. Lo•dra - Ta,..U pııte-

-· ........ , .. 
fiyatlara: 

Rept - 5570 
Hamit- 5410 
Aais - ssıo 
Halkala- SS2S 

Milli oivanvo b•ıe.a.1en•n1• • ( 1111111 ) Klf99lllllM ah••·· Çen••apı ,.. Mırlseıl 
ı ~-. _ zı -- •- ..,... ~ "4 ~ .. ıa1aa1~ o~u J!'!l•laf 


