
a 
(Senelilı 1,5~6 a,lılı 4 lira) (s.ıg,.. , .. paia) -

DAKiKA Meclis Parti Grubu 
toulandı 

RUSLAR il 
ıııtı hll bir ıuıılakl· 
ııt -ızııııdıklırııı 

dluırıar 
BerHa (a.a)- Kıı meHI· 

mim• ıeçmek ııere llalaa· 
.... ,. •oıa,ıtile ılraı1 mala· 
filler doia cepbeılade bare· 
kltla •8flGI olmaktadırlar .. 
Ba maldWue rlre Raı .. r 
kıı meYılmlade kat'ı •• ••· 
tic.U biç bir mabatebe •• 
faalirette mavaffakıyet ı~b
termemiflerdlr. 

Rm tebliileriacle ıoa 1611· 
lude fall1ea raıtlaa .,cep· 
laelerde ehemmiyetli bir de
ilıildik olmımııtar,, blldlr· 
malercle bir baklkat ıaklı-
dar. O da manffakıyetaiı· 
liktir. ------
Harkof 
Sarılmaktatlır 

Loadra (a a)- Ruıradu 
ıelea liaberlere ı&re Raılar 
Hukof keıimleriade iç kol
... laueket etmekte •• ı•la· 
rl ıarmakllçla çılııaaaktadır·I 
lar. 

Berlia mabfillerlade bu 
laanıta bildlıdljlae ıöıe 
Rmlarıa Harkofa ıarmak t•· 
ıebblıl J••I depldlr. Ve bir 
aydaa baaaala 91raımakta· 
dulu laatta ••• tebllflerİllde 
Stallaodu bala11taaelerl be· 

· •il ba ,.iare nalı bulundu· 
ıe•a patermektedlr. ----·---
Çinde yeni plan 

llaaila (La) - Birmaaya 
baıkamaadaaı mar .. al Çaa 
Kar Şek ile f&ıllftl. Takip 
edecekleri r••I pllaı çl&dller. 

laalkevl aaloaaada ıaat 17,30 
•• bir tirea · rapılacıktar. 
Tir•• lıtlklll mutl1I• bat· 
ıa .. calr, Nara Gast orta 
ok.ta tarila &petmui zı,. 
Tank lfat••• tuefıadaa bir 
autalr 161leaec1tktlr. Kıı Ll
ıetl~talelaelladea Nuime Ka • 
Yal~tl• ( la&al) ıilrbai 
oka1acalr, lklaci Erkek Li
Kll talebeıiad•• ' Hılil Du· 
maffilu bir hitabede bala-, 
•caktar. 

Soua mı Hı•i taleben· 
• hfkU ettiii koro, ma• 
... ~,..., ~~1li1HfkJ1r, 

Riom muha
kemesi 

Rıom (•.•)-IRaom malıa
lremeılaia 23ncl celıeal dla 
akdedilmlıtlr. Ba celtede 
Fraaııı 11rblı l}lrllklerlaia 
komataaı ı•aeral Marta 
dfaleamlıtir. lfadeıl•••: 

"Fraa111 ı•••I karma11 
eıkl barp aaıarlrelerlae bl· 
rlaerek taaldarıa pl1ade lltl 
itblrlitf yapmak ıaretlJI• it 
ıirebllecetl mltallatı••• 
olup balana mlataklllıa 
Bir it ı5receklerlae ihtimal 
vermedlğial , Ye ba vasiyet 
dolayiılle aı olaa ba birlik· 
lerdea iatifade edUemedltlal 
ve bu birlikler içla mlblm • 
mat ve 1air malıımuia ye• 
tiıtirilmeıiade dalma ı•ç ka· 
hada_1u11 aalat11111br. D.a.d
ye Fraauaıa lrlfl derecede 
zarbla birlikleri•cl• malllr ol· 
daia aöılemeal lıırlH ıahıt 
ı••••I Ma.,ı oa1ac1,. ..ası 
moaeı •• it• ,.nm•c tllİls• 
lan de AJIJ• clealttlr. 

Reli tuafıadaa ita la•alta 
ae dey•eeilai eıki baıkama
taa Gamelea 4 e aoıda_ .. 
mamailerb ılkltllal m•laaf .. 
ıa etmiıtlr. --o---• • • Barıe· ~ı.sterız 
eve g~deceiiz 

Loaclra (•.•) - B•radakl 
Çek mabfillerlae ılr• Balal· 
hlmada Alm•• ukırlen ara• 
ııada ayaklaama allmetlerİ 
girlllmllftlr. Aıkerler: 

.,_ Barıt iıtl1oru l EYe 
ıhlecejlı I .• ,. cllye baianaıı· 
lardır. 

GlrlltlyB baıbrmık lçla 
ıtd•• aıkert katalirle ,.,. ... 
çarp11mada 4 6ll yard1r. 60 
lrtıl teylsif etlllmlftlr. 

Aakara(a.ı) - ClmharJ,ıt Halk Partfal 
mecH• ıraba amaml heyeff bati• <•> 
... t ıs de ralı ••kili Tr•baoa meb
Hua• Sakaaı• ıelıllil•cl• ~. 

c.ı ... ı. açalmaaı•ı mlteakfp 11 ... ,. 
plea Ticaret .-kut Mlmtaı Ôkmh -.... 

- lek•ti• barl•kl l•ı• darama•• mit~ 
lktladl •• ticari •-lel• laakm .. 1111111-
ml lae1et• mafual ıuut • ., ... a. mlaa· 
bil llatha ettlll ii!•hllf me•ıalar llwlae 
....... laatlpf-1a mJlanaa• ... ,... .... 
••idi tarah ... Hrllea cenplar ...... 
dllll•• aoara k•••re ı•••• laat•eldl Dr. 
Refik s.,.... --· •• ,.. ....... 
mlukerel•rlal halla .... 11 ilam .... 
meulel11I ba•kı•da lmaca t.,..atta 1111· 
laam111 Ye ba be,..at ..... laerelfe tu
vip olaaıralr celnre •ilaayet ftrllmlttlr. 

• 
Halkevinde basin 
yapılacak merasim 
lldacl laaaı ıafeılala 21 iacl rahlhl

ml mlauebetlrl• basl• lamlr HalbYI .. • 
bir töre• J•palacaktır. Haarlaua ,,.. .. 
fQClar: 

ı - ı.tlldll .............. .... 
fa ..... 2 - Gul orta olmlta tarBl lltet
••I B. Zlp T.m ...... tanfmtlaa W, 
ılJI••· 5 - Kas Lll• q,.. ....... 
Ba,aa Nulme Kanlaotla taıall..ın• ""' 
(lalal) 4 - llmcl Erkek U..1 lir_.• 
l11ladea B. HalU Damr-tla tar.,..•• 
ltlt laltabı. 5 - Km LIHll 1iN11CUerl ta• 
rahadu ( Koro ) ·- • 

BelecHye Bitçe.;i 
Bellcliye mecllll b... toplaucakbr. 

11.c11 .. takdim edilecek 942 w..ıı,. .... 
pal ftl'ldat Ye muraflen ........ •· 
rak 1.798.526 ... ....... ...... ... 
pal 362.060 Ure, t.IHlre tram•r ••oto
ltlalerl bltcai 441.700 Ura, Klltar .... 
faar •• tmlm bltçal 161.542 ..... la 
aa"tle bıle•,.a Yarhlat n ....ı .._ , ................ , .............. ... 
bMçeleriJle Wrllkte 9111,.....a llltf11W. 
f•kla• çıbrak 2.761.512 .. ,. Wi ... .... 

Almanlar 260 lstanbala biiyük oto. 
bin ölü vereli biisler gidiyor 

Moıkova (a,a)- Moskon l1taa1tal:- TnllllftJ ltlanll tarafuHID 
radyomaaa wer•ltl bir ha· AmerlkııJ• llpulı Mllea 40 blJlk ote
bue ıir• Almular ce.... boataa .ta••• rıpd... .... ........ 
lerla birçok rerlerlade Al· - ,.kaacla ......... atatlerikaek ,.... 
maalana Raa p.atlarım ,.,.. ,.. çlb11lacatı aalaplmqtar. 

mak lçla lllJlk ı•J'•tı. •-;t buld eJ Lt •ı.:..._,• 
ıarfetmekte olclaldanaı ... .. an a ea n~z 
lalç ~·' ••tice •••• et..... evlere aaz 
lerlaı bllcllnaiftlr. • 

G••• •• n•JOJ• tire J.taal.DI - Ş. ....... ekl eWcbtWa n-
Almaalar .O. ıc •J nrfaae ıer•• ......,.. ran.._ l- llbMI 
.. 260.000 811 .......... , 26 ...... lrlfl mllduü petnil ... • • 
Wld1""9tlr. a. ........... tv • 
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Belediye reisi- Garip bir Bıl1&11ır RI 
Her evli lıadın ll6yle JflıiinHytli, km-ı•ını 
J'G6ancı bir erlıejin ltolanJa veya Jiııca· 

lınila 66rerelr lratil olan Jıoca/arın 
adedi ne kadar ozalırJı • ---

- O lıılde ıiıi de, kocaaııı da tuuia 
dlıBrea, ikinizin de baıı•ı ateıe >akan 
bep Nibat dene• o baı bellıı imiı. 

- Ôyle bir ateı ki kocamı, beai, ço· 
culdarımı ve büt6a.. •• ve barkımızı yakıp 
kavurdu. 
- Belki kocaaıı, ke•diıi~ia de, ıifia •• 

alçakça bir bUeye kurban rittij'iaiıi aala· 
dıktaa JO•r• ıiziale tekrar yaı•m•i• r111 

olacaktır. 
-· ihtimal rau olacaktır; fakat bea bu· 

au kabul edemiyeceiim .• 
- Nedıa? 
- Çlakll biltlla hayatımda ba ıaçla •• 

karanlık ••ziyetim benim y:iiılm kara 
olacaktır ..• 

- Kocaaıııa da YllİJ•ti ayal olmı7a• 
cak mıd1r?. 

- Bar111 'ô1le .. Fakat e, erkektir .• Bir 
ıla r•lecelr, katı bir batıra bltla baya· 
tamı:u telırar ıeblrlemeğe klfi ıelecektlr. 

Bir erke~ i•Celi rB•dlzlü çalııarak aile
•iai refah •• ıaadet ve karıııaı bolluk, 
hattı llkı içinde yaıatmak içia laer zor· 
lai• ıataı serer, her fedaklrlıi• ıöıe 
atar •• baaa karııhk olarık kan11adaa 111· 
aıı ıeref, laa1ılyet •• namaıaaaa kora•. 
mam• iller. 
Kaıa lana da 7apmadalda• ıoara o 

erlıelr a,ı. bir kadını ne yapaıa? 
- Ba dediji•iz de çok doira .. Hakika

te• laer ••il kadıa böyle d&tl•11ycli, aile 
faclalan •• kadar azalacak, ıokak orta· 
11ad, •eya glıll bir yerde kar111aı yabaacı 
bir erkekle 18rlp oaa ıekiz oa yerinden 
bıçaklayarak biti• lmlrlerlai laıplıba•• 
klfelulatlı ı•çlna ••ya idam Hbpalana· 
da caa •ereD bedbaht •• taliılz kocalara 
•• bMr u tııadllf ohıaıcaktar. 

Ba1aa Şadiye ile Fatma abla, ta••• ara· 
11adald klç&k odaaıada biyle dertleıirltr· 
kea ukl apartma••• ımeldl kapıcııı telAf 
ile 111ka11ya çıkarak beyeca•lı kapıyı 
çaldı •• 

- Kim o? 
- S.Dlm Fatma abla .• 
Bir claldka 10ara kapıcı içeri ıirdi ve 

111 16alui al1ledi: 
- Bir aclam ıeldl, ıiıi 16rmek iıtl7or. 
- la Mlal a•am? 
- Yalufakla, kibar, 11k bir paç. 
- ••••• •• latlyor? 
- Sala 1aaınııda Şadiye adıacla bir 

ba1a• wumıı, oaa ılrmık iıti1or. 
SacllJe kaplCIDID bu IÖll lzeriae derlaal 

ahi••: 
- o.. \aıacla a,ı. '"' ba1•••• "ul•

nin teftiileri Evi enme kll'll 
Ben(a.a)- Na11o•l __ .. _ 

Bıled iye relıi B. ·R•tat 
Leblebiciailu dlla ıabab ha&· 
Dl parln•da yıpdaa yeai 
ia; aati tetkik eylemiı, Hatay 
cadd11i al• bıtoa daıı•m•· 
ıiai i'Özdea •ıeçirmiıtir. Ba 
eadde ci•arıada bir mahal 
belediyece iıtimlik edile· 
cektir. 

Bilibare Ctimburiyet ko· 
ı uluiunda ve Kıdifekılede 
tetkiklerde bula•muı •• lı· 
mir hafıiyabaı i'eımiıtir. 

Habar aldıiımıza ıcbe Af· 
rodiİyH buabeleriade çlkaa 
ve b&ylk tarihi kıymeti laa· 

. iı olan Frizlerla Klltlr· 
parkta haıuıi ıurette ayr1· 

• ııcak bir malaalle aıkli lçia 
belediye riy11eti maarif ve· 
ldlliii nt.zcli•de tııebb&ae 

ıiriımlıtir. Ba ıaretle Kil· 
t•parlnalıhemmiyeti bir kat 
dalla artacaklar. 

.Şirketlerde 
Toplantı bitti 
Viliyetlmiz dalailiade m••· 

cut 25 aaoaim ıirketle 1 

ı eılaamb komaadit ıirketial• 
yıllık umaml beyıt topla•· 
talın ikmal eclilmiıtlr. Bua· 
lardaa bızdar1•1n kaaual 

- .. --
Zabataya ı•••• malumata 

ıöre, Kart•p• k&Ji laalkıa 
claa Ayıe Allı adıacla 16 
yaııada bir kızla Sarahala 
k81l•dea 28 yaııacla Mela· 
met Dolaabıı adıada bir 
delikaala e•leameje karar 
••rmlflerdlr. 

Blitila laazarialdar, dlil• 
içla ller tirli aokıaalar ta· 
mamlaamııtır. Düiliala ilk 
ıafba11 aeı'e içiade ııçmiı, 
akıım ıamu11 bı•a almak 
lçia bahçeye çıua reaç lr1z 
bir claha içea iye döamemiı· 
tir. 

DBil• e•ini bir tellthr 
almııhr. Köyde reltala kay· 
boldap, kaçbiı, kapnldıta 
rl•ayetleri dola11rkea A, .. 
Alf ıia •••elcı keaclill7le bir 
ı&all maceraıı ıeçirdlii ı&y· 
Jeaea Alamet Ôzkıa acla•cla 
bir dellkıDll tclrafaa... lnra 
kaçınldıia aalııılmııhr. 

Zabıta ı•liai erteıi ıB•I, 
yani dla yakalaamııtar. 

Ahmet Ôıka• Yerdiği lf ı
dede ıualara ıöylemiıtir: 

.,_ Ba iıtı beaim kaba· 
hatim yoktur. Kire J••i ıel• 
mlıtim. Ay .. bıaa: Bea ••· 
•lale eyleamek iıterim, ı•I 
beat kıçır" diyı laaber ıi•· 
derdi.. Be• dı kaçırdım.,, 

--o--formaliteleri aok1aa oldu· 
iu•daa tımamla•aut. Uca· Ç 
ret vekilliii•f• röıterdiji am tırtıllari-
•okaaalar Bzerlade b11aaı le mu•• C&dele 

ta•r ıızetui cll1or 
Salllalretll Tlrk : 

ları Tlrldyeclea t 
talarıaıa ı•çmul •içi• 
zakueler Jlp1lclafa• fi 
ılJantiad• mlb••r 
bir deiiım• •••tat .. 
•• dair eli••• ld 
•• klçlk t.lr hakikat·~ ..... 
ıi balaamad•taaa t_.., 
yorlar. 

Tliklye •ui1•tl dl 
takip etmektedir. R 
Macarlltaa •• 
ıörlpl.Sulaicle alık• 
takip e1lemektedlr. . 
raya ılr• ba iç de•l•f 
maa teklifleriai .. kabQI 
tir. V e1a kabule 
Aakua B11lııriltaalı 
yatler ...... babDID 
mui •• Balıariıtaaı• 
file• iftlnln beldeall 
clir. • 

Romaara bahar t .. 
aa bir ... ,.. kifllk 
ka•••t Yerecektir. 

F OD Papu, Tlrkl 
Balıarlıtaaa tecariı 

•e al1ıti olmadı;. ba 
teiDlut •ermlıtir. 

Dota Aadeaizdekl 
birler AakuMla iilll 
Almu taanmrl• ..,.. 
rlllror. Ballu• 
Ceaa111 RD1J•, Kafi& 
Mıar .. • Heri ıasnm 
al varmai• çah11cakll 

•• hareket edilmiıtir. 

En ıo• olarak Kulada Çam •iaçlanaa brbl ·arız Zehirli 2' 
mavcut bir mıaıacat · ıirke· oldupadaa baal•rlı :mıca· 
tİ•İ• umumı be1•t topıa•b•• ... ıe ·•nmeai ıç•• ,,, ... ıa K ullallıidı 
da dla yapılmıı •e mıataka tedbirler abamııtar. Ormaa 
ticaret miidiirü B. Ekrem b•ı miilaeadialiil bu mlca· Çaalliaı (a.a) - çe. 
Ediz bu toplaahda ticaret daleye beledlyeala •• dlfer lifi•• ı&ıe Toaıoa• 
•eklleti m8me11ili olirak reım1 dalrelerla dı lıtlrık ııadaa r•ç•• .... ,, 
Lulan t vnaca tattakları •• 
•u--m•u•ı•u•r•. -----... -bir tamim'• blldlrmlıtlr. .,-~- dıa Çialilerl çikaıma 

i Elhamra Sinemasında ! !-.:.:!' .:~11.;:~,.--
ı matlaelerdea itibar••· iki Ullli ıeıli yaldazıa ,a· 1 makaftmetlal ......... ~ 
ı ratbiı tamamıa reakli, aık •• muılkl filmi ı Çialller T oapallll 21-
ı BIALECtEN JEANEnE mıh• ılmall••· rcllrt" 
1 ..,, MAC DONALD f el•• Japo•lan çabrı--~~ 
f NEi~ı~ GONULLEA f 300 jıpH illdllılbiı 
ı Ayrau: Şimali lrla•4iada çlftçtllk .. Tilrkç• izıbatlı ı Altın fiatl 
ı Seaaalar: 1-3-S-7-9cla .. Camartai-Puar 11 ele laaılul a.i.

1 

-Ark111 •ar-- lıt•abal - Alta• .-• 
--~'""------------- ı T • d atleri buil!l J••ldı• 

mı .. jtaı ıl7le7lnb .• 

1 1 A k l
•k Ş b 1 8 SIDema&IB 8 S646 ••I• baflamııbr. ·Bir 

zm r • er 1 u e· ı matineler •• iti rı• iyi rotram lrkçe ıl ı 36 llraclar. 

&İnden: !t ·"ızı) sı•ıa•ı..,0••r Kanla ihtlrarlu .. Haılka·ı _.__ • a ... ilde ••rflıqtler tarihi ı p t 1 
317. 318. 319. S20. DoiDmla lbt11at era.. :entrikal1rla dola bir ubifeıl.. Aşk aahaeluile ka,.a1a• ı e ro e 

b• ••elk llat11at 1oldamalar1 30· 3 • 942 1 ııtolarıa iç yld... Şö•alyelik deYriaiD ea parlak cıaıl • ı 
tullal .. eD 6 4 942 tarilaiae kadar devam ı •erlik cleıtaaı.. -larllizce S6ılll- . ı 
e4ecektlr.Şuu1• laer ıB• ııbahtaD akıım: ı2 ff G ) •Ha•ayi• maiiklılal, ıar·I 
kaclu •lraaatla ,oklamaları•ı 1apt11m•· ı • &Vay ece erı111ıuıaı. kltaralaraaı •el 
lan n J&PbnuJulu laakluada ka••• 1ı Afkıaı ,Werea ••ı'ıli film.. ı 
- ..... lerlala tatbik eclllıceti llA• ı Matiaeler: Ha•ay ıeeelerl 2.lS S.lS 8.15 ı •lu•. . 1 Kazal Silllaf!r'!3.4S 6.45 9.45 ı 
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AN RA 
B 2~5 

t 1 
------

Ankara -Ankarada bul
i'Urua perakende fıatc 22,5 
kuruş olarak tesbit edilmiş· 
tir ... 

PiyA1aya bol mikd rda 
bulgur çıkarılmıştır. ---

Dövmek 
Abaacak Yıldırım Kcm•l 

sokağında oturan Behçet 
oğlu Cemal, ıeçim izlik yü· 
züaden karısı Raifeyi döv-

düğünden yakalanmış ve 
bakluada zabıt varakası ya· 
pılmııtır. 

§ Ke~eciler ismet pışı 
bulfaraada Mustafa oğlu 
Lütfü ve Tevfik oğlu Ah· 
met arasında çıkan mDna
kaıa yüıllndea birbirlerini 
dördDklerioder.ı yakalanmış 
ve baklarıod zabıt v1rak1111 
yıpılmııtar. 

-----o-----
Hırsızlık 

y a 
1 
• 
1 

Londra (ı.•) - Bu lııayr 
Postun B lkanlcrd n ldığı 
b herle ~ gör Yu ao kıyı· 
ları bev hücu larına karşı 
takviye edilmektedir :ölüm 
cez sın ra~meu PLreoin 
yüks k bia 1 rı dan 1 giliı 

tayy r 1 riııe iş retler veril· 
mesi ödenemem ktedir. Bir 
Yan nhJmnttcci. 1 giliz': kın· 
1 rından bilh 11 ltılya la· 
rın korktukları ı, hodefleri 
bomb lcqm smda muvıff • 
kiyeti artırmak için Yunan-

lıların her vaııtaya baı vur
duklarını söylemiştir. --o--
Kazaen uaraıanmak 
laöaii caddesinde Yahya 

oğlu Ali Atlı adındaki çocuk 
tarvay ba hğında ayakta 
durudağ ırad miivaz e
sini k ybederek düşmek ıu· 
retiyle başındao ve kulundan 
ve kolu dan yaraJandıgından 
tedavısi için ha1tan ye kal· 
dırılmışt1r. 

um r oyna-. 
mak 

Als nca ta Nusret evinde 
topl dtğı Bekir Kemal C v· 
dete kumar oy thğı dan 
yakılan mıotır. 

l2çocuk 
Eskişebir - A;. 

tatu,ma11 yüzün 
~oçuk feci surette 
'aımuştur: 

narak öldü 
p bir evla bircienblro 
1,5 ve 2 yaııada iki 
yanmııhr; hidiı 'öylı 

Kadın, çocklarıa eve bırakarak çuııya 
gitmiştir. Bu esoad yanmakta olla soba· 
dan çuv l tutuş uş ve kııa zamaad alev 
bd t r .... fı t rmışhr. Alev ve dumanı gören 

omfol eve koşmuşlar ve çocukları ığır 
yar lı ot r k kurt rmııl r ve derb11l huta
baocye götürmfi~fordir. 

Y pıl n tcd vil re rağmen çocuklar kur· 
t 11l~mımıştır. Uf iy yaoglni söadllrmüı· 
tur. 

Milli 
..... --o---

korunma kanununa 
agkırı hareket 

Halimağ ç rıısında kahvecilik yıpaa 
Mustafa oğln Meqmıt ve hmail ofla Maı· 
tala ıdındaki ııbıılar ellerinde bulaaaa 
bir buçuk kasa keame ve bir çuval toı 
şeker için beyanname vermeleri lcabecler• 
keD vermedikleri ihbar edilmlı ve tekerler 

ide edilerek meşbnt suç zabit vuakası 
yapılmııtır. 

Ailıyan aiaçlar •• 
P rk ve bahçelerin en mubteıem •taç· 

l ıı "ığhy n ağaç" denilen p!örör ıjaçla• 
rıd1r. 

Bunların içinde memleketimizde •• çok 
sevilen salkım ıöğütle allan Ye yaprak• 
l rı s rkık çam ci ılcridir. Son aeneleria 
modası ol bu gibi sarkık dallı ve yap· 
ıa lı 11ğaçl n kıym ti ve husule getirdik-

Ki!çeciler 1333 en sokak
ta Emin oğlu üzüm tücc rı 
Supbiaia mağazHından 22 
adet boı çuvalı çalıp kaçan 
Mehmet oğlu HHan yapılan 
takip sonunda yakala mış 
ve iki .ıkıdaıı fira•a mu
vaffak olmuı ve tahkikata 
baılaamııtar. 

§ Keçeciler Aaaf Htalar 
caddesinde Mustafa oila 13 
yıııncla Rifat adındaki ç.o· 
cuk Y akup ·oğlu Mebmed n 
diikkinıadan bir teneke 
ketmeziai çalıp kaçarken 
yakalanmış ve hakkında za
bıt varakası yapılmııhr. 

Yen· baskı ar 

leri bedii m nz r pek büyllktür. Dıllan 
ve yıpralllan sarkık olar•k ya amai• ahı· 
mış olan ığ çları içinde meyve verea bir 
kaç ela daha bulunmaktadır. Ağlıyaa erik 
şeftali, dut ve elma atacı aibi. Fakat ea 
cıtetik bir cins 1ayılan aihyan ajaçlar 
şunlard1r: 

Ankarad çıkın "Türk 
hav kurumu,, mecmuasının 
307 inci nüsb sı da çıkuuş· 
hr. 
Münderecatı pek müblm 

ve istifadelicJir. Okurl rımı· 
zm bilhassa t VIİye ederiz. 

lzmir Vilayeti Daimi En
cümeninden: 

(katran kazanı gaptırılacrktır .. ) 
1 - lımir viliyeti turistik yolları idaresinde açık eriailt· 

me ile beheri 600 lira muhammen kıymetinde üç adet kat
raaikaıanı satın alınacaktır. 

2 - Üçünün muhımmen bedeli 1800 ve teminat mikda· 
rı 135 Jirad1r. 

3 - Eksiltme 13 4·942 t11ibine · raalhyan pazartesi gü-
•I aaat oa bird-e viliyet daimi encumeni od&11nda 
yıpılacaktır. 

4 - istekliler nümune •e şartnameyi İzmir turistik yol· 
ları mıntaka m&dürlOğilade görebilirl r. 

1745 

Devlet Demiryollarından: 

Yedi v ren, Amarikan ve Çin glllleriıa· 
d n muhtelif çeşitler, çam ıınıfı ağaçları•· 
d n cedrus, epicea, abies ci11ıleriadea 
muhtelif tipler, s lkım ıö&üt 2ibi iıavuz •e 
IAk ke rları ı aüıliyen kurdcla gibi iace 
y prakh ağaç, akasya, diı budak gibi or• 
maa ağaçlan, çiçekli Jiıpireı ve ıofora •• 
m kbul ağhyan ağaçlardandand1r. 

Ağlıyan ğaçlaran bepıi tek te'k •e bir· 
I 

birbiri d n biç olmazsa - boyldrın' ve b&· 
yüdükleri z man alacakları şekil buap 
edilerek • aralanda 6 10 metre arahk bı
rakılarak dikilmesi liıım gelir. Bilha11a 
çimenlik, yol k narı, h vuz ve lik keaar· 
ları, büyük p11terl~rin ortalarına, çımıa 
bılıtaıın kenarlarına dikilecek olurluaa 
göıterişi, rengi, biçimi itibariyle ~ok cazip 
ve göı lıcı olarlar. Bu ağ çların aruallÜ 
çiçek ıç nlarıaın muhtelif çeıltlerl vudar •• 
Çiçeklerinin renklerine göre, baalarclaa 
ayrı ayrı ke arlıklar yapllırta bir babçeJi 
fevkalade giizeı ve ıüılü göıterir. AihJa• 
•&'açlardan memleketimizde pek az vardır. 
Bunlar da vaktiyle getirtilerek geJiıl rizel 
ıuraya buraya dikilmiı oldukları içi• o ka• 
daı iyi bir mevki tutmamıılardır. Halbuki 
bu ağaçl rrn her biri ayrı ayrı birer g6ıel· 
lik numunesidir. 

Muhammen bedeli 28 bin lira ol n 40 bia kilo külçe 
kurşuD 17 4-942 cuma gilnü Hat 15.30 da Haydarpııtada i YEN( SIN MADA i 
Gar binaaı dahilindeki komisyon tarafınd n kapıla z•rf • 

Bu baft Korku, Dehıet, E1rar ı 
uıaliyle 11tın ahnıcaktır. . Filmi 12 D vr 25 k111m ilk defa ı 

Bu iıe girme1' istiyenleria 2100 liralık muvakkat teminat 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi z rf· : R KESiK EL ı 
lanaı ayni güa ı at 14,30 a kadar komiıyon reisliği er· i Hepıi bird D ve Türkçe iıahıtlı i 
meleıi lizımd1r. ı Renkli Mild - Ayrıca CON ~ULL ı 

Ba iıe ait şartnameler komisyondan par1111 olarak da· 
ğıtılmıktadır. ıseauılar: 12,30 4,15 7,45 8,15 te camarteı~ 

1691 ı pazar 9.30 da f 1 6 10 13 



SAHIFE4 ; f." (HALKIN SESi) l 1 Nlıa• l 

:a~;~~~;~:kc~i:;::s~:. ·'RADYO. TELGRAF HABERLE 
gostermek şarttır 
Aoıt K•bir projeleriaia be\dediiimiı 

kudrette olm.dıldara 1abit oldu. Yerli ve 
yabancı aanıtki,ların eserlerini teakld et· 
mık fıhıneyoı uı. Bu ihtiıH itidir. Kaıbmıı 
meYIUUD aıametiae aörtt llHrlerİa zaif ol· 
dataau anlatmaktır. Baıta gelen Oç proje· 
ala ayrı •yrı huıuıiyetleri vardır. Birinin 
cıpht1i blrini11 yap111, biriaia takıimatı 
rBıel olabilir. Falu.t Oçilallade Atatüık 
manuuau ifade edemedıklerini söylem•k 
laakıııhk olmaı. Sanat eserlerinde malzeme 
ıeaıiaJiiı, çiza-1 huıuıiycti, ibtiHı kudreti 
bir mevıuu yeıatmaya klfi deiiJdir. Bir 
de biı ve bıyal zeaginliii •• ifade kud· 
retl olmaıı şarttır. lıte bu aoktadaa her 
Gç ueria fakirliii aıiklrdır. 

Bu mınuu ~fıleyecek mimaııa AtatBrkii 
•• o•u• ıahııacla Tiril Taribiai, TDrk la· 
ldllmaı, ve Tiirk lıtikbaliDi iyi kavraması, 
•• climıtıadıki ba •arbia aaaaatlala ba· 
Jal ve biı kudretiai lrıtm111 icap eder. 
Takıim me1claaıadaki Kaaoaikaaıa 111ri 
auıl b&yle bir bia ve hayal ıervetiaclea 
malaramıa Aall Kabir içia çiıile11 proje· 
luclı ayal 11f içladed rler. Makıat ıaaa· 
aba yiikHk ~ takaik vaııf farıDı bir araya 
ı•tlrmek dıjU, Hure liyik olduiu rala 
ifaclııial, hareket kudretini katabilmek-
tir. · 

811 •Hr ae yilk11k cepheli bir kııla, ae 
kurpa kubbeli bir mabet aede kırk ıu· 
tuala bir akropol olmayacaktır. Halbuki 
proje.lerl bazırlayaa mimulana Türk lald· 
Jlp tulbi•dea ziyade HDaat lHlbinia ueı
lwladıa Ubam aldaldarı mubakkakbr. Bu 
bal11mdaa Her yaratmak lıteteydik ıark 
Nuatlaia Anadolu, lraa, ve Hi11d abide· 
lerlal inek tutabilirdik. Halbuki karmak 
lıt•cllilmlı abide bir denimlD, bir bım
leal• we bir tue fikir ve eaerji kudreti· 
ala lfacleıl olacaktır. Bu bakımdaa her liç 
enria ele bid tatmia etmıdiii•i ıamimi 
olarak itfnf ederiz. 

Ne lıti7oruı ? 

Anadolu aıanıının 
Raduo aııasaıarı 

Türk siy~setin- Haru tari 
de Mihver le.. Türkiye 
hinde değişme alacağı 

Yeai Delbi - koaıre mli· t d v •ı Ceaevre ( a.a) -

---~o----

ıakereleri buhrana doira mevcu egı de Jeaev ıaıet .. ı .. 
gidiyor. HiadlıtaDID mlida- Tlrk kablnıslndı dl- D~ yapıca?,, bılaklı 
fıısıada larlli.ı mldıheleai· bır makaleılade: 

ne itlrıı ediliyor. g'"'jtlkllk ta llJZUU " Malıarlpler JIP 
Yeni Dellai - Hiat ko•· V v • bitaraf kala• deYl•ri• 

gresi ve Mlıl&manlar birliil bahis dagll.. ları•ıa elaemml1eti d 
ıoriliz teldifleriae buılln ce· Ba llal aıkeri katlı .. 
vap ver~cektir. Kabul ••1• Bera ( •·•) - "Nasyo•al Jllk olaa Tlrklye bıf 
red cevabı verilmeıi be•&ı Zaytaag,. diyor ki: teıUı •kı Wr allbJI 
kararl•ıtınlmamqtar. Tlrldye hıklrı•da dolap• ecler. la laarlala tardal 

Y eai Delhl - Koaıreaia tellth pylalara raim•• Aa- hrkea Aakara ba ~~ 
karada ılküaet Yardır ye 

en a&fu:ıluıa ve Mlıllma• mllalm bir J• lııal 
Tlrklyeye kartı ber laaaıl 

birliti reiıi Nelaro laıiliı bir telHlldla metcadl1ıti tir. 
tıklifleriai kabal taraftan· reddediliyor. Aakuadald kaclır .-.~ 
dar. Sallbiyetll Tirk ka)'Mk· ve iace e•tirikalar, ter 

Lo•dra - Almaalu Pa· lan Tlrk ılJa•ıtlade mllı•er taırlkler, t.briklff, te 
rlıte 71palaa fabrikalar bom· lelaiade bir deilımı mıvcat lalaıl1ata mlracıatler 
barduna latf kamıaı alıca· olclataaa dair d&aıa laaber- memiftlr. Aral ini .. kil 
iıı, diyorlar. lerde ea kllçlk bir laaklkat barlplerl• o•a taaf 

Y •ai Dehli - Gaadi Hl•t zerreıi bulu•DJ•clıjı•ı temi• çekiaclllderlai ılltıd•· 
koagreıinia ıarlllı plinıaı ediyorlar. Malaarlplerla tık 
kabul etmemek içi• kaadır- T&rk kabi•ealadı bir deii· aacak lk•a 111rıtl1I• 
mııtır. Komite Ga•diyl ve tiklik te bablı mıvıaa ola· almaktadır. Zira Tiride' 
koa2re baıkaaı baıkaaı Ab· olamaz. Çlakl TBrklyeala ya pqiacle kolmachk 
dalkazaai dialemiı, fakat iç ve dıt ıiyaıetiadeki illik· •• .. •alcller •• •• el• .... ...ı.ı 
reddetmemııtir. rar ıu lada ea batı. ı•I•• ler tealr eder,, dly.,. 

Zurib- Ofi ajıaııaa iÖH vazifedir. 
Lıval ve amiral Darlaad bat Doia Akdıaiscle alaaa• 
yekil muavini oluyorlar. La- tedbirler, A•karada ilkbalaar 
vıl ıfviJ, Darlaad aıkeri Almaa taarraıuaaa bir luımı 
itlere bıkıcıktır. telilrlri ediliyor. 

Beıli• - Blrmıa1a dealı· o 
alb knmaadaaı bir .. ı.,. e·· ••k b• I~ • 
ılderek döamemlıtlr. Ôldl· uyu ırruenız 
ıa ••••ı••m•ıtır. muharebesi 

---c--

------
Yunanistall 
bekleniyor 
Ludn (a.a)-Y-• 

laaıa Fillıtla ••1alaatl~ 
lotlara llJlecliti cl .. 9Y". 

"Helealer ılıl &eki 
dımlftlr. 

u,ı. ltlr •• ., lıtl7or111 ki ilk baluıta 
lalıe laeyıcaa verala. Oaı;aa cepb11ile karıı Hint 
kup7a r•lealer TOrk dlaya11aıa orada 
b7udıiı•• aalaıuılar, dayıualar. Vaıl•r· 
toa lçia karaJaa abide Amerika• d6a1a· 
11ma uametial auıl ifade ediyor•• Ata· 
tlrlr lçla kurulacak A•ıd da bir Tlrk 111· 

kon2reıi 
vemüslimanlar 

dah a 
Loadra(a.a) - laıillı •• 

Sov11t hup "'r•mlleri:t•rafıa· 
claa hlmı1• eclilıa har ikafi· 
leye karıı ılmal daalaiade 

Ucuz balık 
beri balkı 

sevinclircli 
mlala T8rk Taıllaiala tim111i olıua. Çüak& 
Atatlrkl• 1ıl11ıada Tarila, ialdllb ve iı· 
tilrlaal, 16k kubbe alta ada J••I bir arz aa • 
11lacak kadar luıvvetJidir. Ve yekpanclir. 

B. Cabttl ---o---
bir nümune köyü 
Çul1111 - Kay lcallu•mıaı ıa1eleriae 

UJS- olarak bir a&muae k618 kuralmı11 
•traflacla J•pılaa çabımalar bltmiıtlr. Şıbra 
10 kilometre u1akt• buluaaa ., Ayaa.. kö· 
Jaah bir almuae lr61B halla• retirilmeal 
içla t ... lablllere ıinıllmlıtlr. 

HlllUll bltçer• kona •çiftçiyi teı•lk,. 
t•hılaatiyle bubttadea iıtimllk edilecek top· 
raklar &zerinde sebze, babçe, hı;, ormaa 
7erlerl ayrılacak ·!:>aralarda kö1lü ile blrllktı 
ekim ve dikim yapılauktır. 

Dliu taraftaa köyl• diier bltla itleri 
M JWlala pllala1hnlma11, köy ewlerlala 
ve llarqa 1rkı1111 ıılilaı baıarlaaa• proS"•· 
ma kOIUDQftar. 

Yeni Dıllal (a.a) - Lider· 
ler konıreıi devamedlyor. 
M8ıllma• blrllti. toplanh11 
ıece ı•ç vıı1kte kadar deYam 
etti. Baglla dahi Allalaabat· 
ta J••;-ciea dı•am edile· 
cektb. 

Bir hastane 
bombalandı 
V •ıl•ıtoa (a.a) - Batao 

yarımada11ada japo•larla bir 
mladema J•pddı. Batao 
baıta•haaeı J•poa tayyare· 
leri tarafındaa bombalaadı. 

-------------------Albn piyasası 
Buıtalımirde altaaıa ahı 

fiyatları: 
Reıat - 3550 
Hamit- 3400 
Aziz - 3300 
Halkalı- 5500 

yapıla• laOcum laakkıada teb- Memaaaı,.tı• la•"' 
lfrl: ---r..-

p4zar ıabahı Pnalsot laa· iamııa ılr• YillJ•t 
fff krayaı6r8mlı d&ımaala ıılarimhda iae• dar 

ilahta• 111,111 a • ..ı.ı 
malaarebeyı tataıarak llir a ...... tutarak ba .... 
dlımaa dHtroyerial la11aıa 

atratmııbr. Ba deaboJ•r ıunttı mqıal oa.• ~ 
yaamata baılamııtar. Diter O.laa bol mlklarcla ..... 
iki deıtrorerncl• lalcam edil· laamua •• ffatlan• 
mlııe baalar lraçmaıa mu• talmUI lçla ı•r•k•• 
yaffak olmaıludar. Bir mld- mıler J•pdmaktaclır. 
det ıo•ra Ekılı d11tro1eri· o 

mız bacam• ı·çmııur. Türk seciv 
B. La va) Mabarrlrlerlmlıd•• 
Di k• kaybola• çaatuıaa yor ı: içladıld enakta• klll" ___ , __ _ 
Vlıl ( •·• ) - DB• akıam oldaia•a aalı1aa IC 

La•alle 16rlte• ı••tecllere hada IAllpııa ı 
mamailıyb demlftlr k: kala•ıcl Melamıt ot .. 

"Pariae marepl Petıala çaata11 matbaamı• 
bir •aıif11I içi• ıitmtclim, •aretiyle Tlrkll ı 
ı•yalaatun tamamiyle lauıaıt 1akııaa lllr medDk ,. 
mahiyettedir. takcllr olaaaı. •i niyan20 bilet1erinizi ( SaUıt ) 

Kl9eelad• alms.. Çerakbpı P.U. ••kesi 
...... ••• '" ·-· , ..... 011•1• , ....... 1-mı--------,__., ____________________________________________________________________________ _. ____ 


