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ON DAKiKA Dünkü Inönü bay. 
ramı töreni 

Zaferimi-. Hintliler'f ngiliz 
Şeretine teklif ini red ........... 
~- . 

aı ~ •• ,_ laa.a zı· ettı 
-.1 11Whlml mi· Y eal Delbi (a.a) Hint milli 
~ .._ t.rafla •1111 koaıreıi laailiı marahb111 
~ k dayplan bir Kripıla :ıekllfleriai d&adea 

la.a teJN .. U.litlr. IMri tetkik •• miiaakaı•
ls "l.S:.~e bu daa ıoara reddetmiıtir. Ret 

....... rle t .. 'it olu•· cenba veril mittir. Amerika 
Hint koaıreaiDe Iaıiliı tek· 
liflerlala kabul edildiii tak-• 

k tirdı yardım kolaylıklan va· 
88 er• detmittir. Iaıiliz h&kflmeti 

ı•Jt•t ıar-

nyada 
harbi 

Ca.a) - Çla Ilı· 
, ... Wr laafta-

....,.._ .... ptla 
J•poalar bl· 

........_-=el~ar. 

Hlndiıtaaa olan aıkeri ıev · 
kiyr.tı devam ediyor. Ame
rika• vadinde yeni aiıamın 
Hi•dlataa ba teklifi lkabal 
ettiti taktirde Hiadiıtaaıa 
yeai bir lleme, gireceiinl 
ve yeai bir lnkiıaf denetiae 
gireceifai temla etmektedir. 

... -
Kr ... rtulan 
Mürettebat 
Nevyork (•.• ) - Atlaatik 

ıahili•d• batıa bir Paaama 
ıemiıl m&rettıbatının bir 
kumı kurtulmaı ve bual11 
karaya çılrbldara ıama• ba· 
va••• ıotukl•taada• titre· 
melde olduklara ıı&rllmllı· 
tir. 45 i bakluada malumat 
ah•amamııtar. 

- -·---
Japonla~ tarzi
ye veriyorlar 
V aıi•ıtoa (a.a) - FUipia • 

iller Japoa bat kamaaaanı 
baradaki b11tabaae•I• bom· 
buchmaaı•da laaatalaa•eJİ 
harap ettl•leriaclea dolayı 
tarıiye vermfıtlr. Jıpoa ı&z· 
cld de bu•alt•JİI etmlıtir. 

-----c---
Doklarabücum 

Lo•dra (a.a) - laıllfz uçak
ları dla ak.-m Boloaı dok
lanm J••ldea bombalamıtlar• 
dar. 

Yeni bir kanun 
V aılnı~ila (a.a) - K&çllk 

fabrikalar birliil kaaaaa ka· 
ltal eclllmiflir. Tatbiki lçia 
100 milyon dolar tabıiı olu•-

••· 

Almanlar ye
niden asker 
yığıyorlar 

Stokholm ( a.a) - Almaa 
muhabirleri Ruı ceplaeıiala 
ıeriıiae çok blyilk kuvvet
ler ıeldiiini yazmaldıdırlar. 
Almany•cla ,aut we mut 
aylarıada talim ılrmlf 
gençler bu ceplaeye mlte
veccihen hareket etmekte• 
dirler. BBt&a aakllyat .... 
taları ve demir1oları Rm 
cephesi nakli1ab•a baare
dilmiitir. Bu arada mlhlm 
aevkiyat Doaeç ve Knı.na 

da yapılmaktadır. 
Rua·Almaa cepbeıi ceaa

ba doiru NofeHI lıtuyo••· 
na kadar uıaaar,ıbataya doi 
ru da Harkof kıHiadea 
döaerek Toadebar•da• do· 
ğuya gider.. ipe llld•laar 
ka•b kavıalarama INualarcla 
olacajı aala1alı1or •• 

------
Fransanın 
Akibeti. 

Loadra1(a.a) (Ge•eral Do
iolfyeni bir ,demeciade Fraa • 
Hela idare ede•lerla bir ae • 
ticede ibtllil a1aad11acatı•• 
•• er ı•ç Fraaaaaıa malıad· 
deratı yeai;elllerlaliclare ede
ceil ai tebarrlı etmlttlr. 

- imi--

Filipinlerde 
topçu ate'ıi 
Vaılaı• (a.a)- FUlpla

lerde topça ateıl ıldcletle 
devam ediyor. Japealar 
Amerika• ile. i karakollara-
•• yaptıkları bir lalc1lmda 
pek çok ıayiat vermeleri•• 
ratmea ba mldafaa hattıaı 
elde edebllmlılercllr • 

o 

Kırımda 
Vazivet 
Moıkova (a.a)- Kırımda

ki Ruı hucamlır1 :Aımaalar 
ciddi ıurette lmlldafıada bu· 
luaayorlar. ~Raalaı lbaralara 
ve Sivaıtepola :1eal takvi· 
yeler ılacleraaıktecllrler. 

Aak.ra - laöali zaferiafa yıl•lalml 
din TOrldyeala her tarafı adı, tqulaiı 111 · 
1Bk lu1met •• manı ile milt....tp Mı aa
rett• kutlulaamıı, biHla milleti•, Mllh Şefe 
karıı taııdıjı dula •••ıiala tekrar lüa· 
raaa ve ba lraruhk ıtıalerae ••• etıa• 
hada toplaamaktaa mlte•eUid ltlma... te-
1lcliae evıll• oimaıtar. 

ii 

ANKARADAKI SUI· 
KAST MUHAKEMESi 

---o---
Dört Suçlanana 

ikisi Rustur 
Ankara - Alma• bll7lk elçlll r oa p_. 

peae iıtihdaf ede• ıallsuba failleri• ... 
bakemeıi de•am ecll1or. Ba ıalkıatı ,.,.. 
adamı• nikaıb ke•diae yapmıı ol•at-. 
atbiı bombanın keadiılnl parçahfual& ua• 
lar1aın bir k11mıaıa toplaaamadıiı laabrlu· 
dır . 

Baalarclaa Wrl Omer Tokattır, 0111..,... 
cllr. Tlrld1•mlsla laak•k fakllt.._ slr
miıtir. 

T•lakikakat röre Ôa11r, Pavlof, Kor•İfof 
ve Lıtef •• Modotlk tarafıadıa ba111laa11111 
va temi• aclllmlıtir. Ba laaıarlaamad• A· 
darralamaa Saymaa ve Sİlırm•• S.. adla• 
dı Yuıoılavyılı daha liki kiti ••rd1r, 

Kor•ilof lıtaaba' ticaret mlmallll uk· 
H1at mllınirldlr. G&rıi Pa•lof da lııaıltal 
Sovvet koaıoloıhaaeılatle ltıjerdtr. 

-Devamı dirdlncl ıablfıd-
---a---

Sahte bordrolar 
yapanlar 

l1tubal - Emal1et mldlrlltl Mnlı•· 
raada milkerrer •e mevbam .. h11lu .... 
•• lll•ıli bordro yapmak ıuretl1I• 4050 
lira11 ilatlllH• ılmmetiae ıetlraleld• _.. 
•• komiMr Rami •• ~ )Ilı ı ı'M 
memma O•••• IC...a .U.k kw h11 
Naalf, polla mem11rlari ... • C••t. ~eceli 
Necmi w• Kadntl•;.oı.. laaklmlllla11 .... 
klflerlae karar verllmlt •• .._. .. ıu ;.t. 
ceu mahkemal•• •••k eclilmlılertllr. 

Baalarcla• bqka, talaakkak lmlrl •fa· 
tiJI• aallte berdrolarda zimmeti• ut.-• 
aa teftlt •• mlrakabe vadfelerlai lllımal 
ıaretile Hbep · olduklara id.tlaal1I• •ki 
Em•IJ•t midir maa91Dleri•d•• D••ll Yar• 
dakalla bll•• Emai1et 11mami1• cl6r•1ac1 
ıabe midir& baluaaa Sallılaattla Korkat, 
Emaiyet •ldllrllll matemedi f ıyu, .W 
&çlacl ıaa mldlrl llelımet, DefterUr• 
hk malıaıelae mem111a · il.tala; laaklartıl· 
da ela ihmal ıaçlarıadıa mld.telam .. lftk
çe takibat yapılmaktadır. 
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!Melek mi, Şeytanmı?f Şehir Haberleri--
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Pasifikte ot ş 
ler oluyor 1 ~ 

- Son sôzünüz ı . \Patatese ehem 
• Son sözüm VB son ricam.. miyet verildi 

B 1 h t b k k Devlet demiryolları 8 inci 
80 ra a ıra ara işletmeıine bailı Tire, Öde· 

buradan gl•tm•nı·zdı·r miı, Torbalı, Sıilık. s .elçuk 
U Moralıdaki iıtHyon bınala-

- Bış ültüae tfendim • 
Kapıcı aittikten ıonra Fatma Ş•diyeden 

ıordu: 
- Acaba bu kim olabilir? 
- Kim elac ıak , her halde Nihattır, be· 

nim kendiıiae bir kazanç •a1ıta11 olamı· 
yacağımı anlayınca evine uğramamaia 
Mfhyaa Ye benım evdea firar ettiğimi 
alrlace de bir bayii ,.,.,., bu adım, 

ıimcll kim bilir yiae ne k6tü ve iğre11ç 
malr11tf1rJa benim peıimi bırakmak iı · 
hmiyor. 

Halbuki ben ondan kıçmalıJa lcendiıini 
keadiıini çok atır bir yükten kurtardı .. 
iımı uamııhm. 

iki kaclıa böyle konuıurlarkea bu defa 
lcapı ıiuirli ıinirli ve tiddetli vuruılarla 
tekrar ç•hndı .. 

iki dakika ıoarı da Nih•t içeriye wirmiı 
hohmuyorda. 

Şadiye, kıızıahiını ve kıriınhiını wiı· 
liyemedlii bir tav1r ve seı ile Nibada 
ıordu: 

- · Buraya niçin ıeldiniz? 
-:o Sizi aramai• . 
- Ne aıüaaHbetle? J 
- Her halde ıiıin yabancınız deii-

rUJı n bı hçeleriyle bıttıa ıü
:r:erlitibın da muhtelif yerlere 
demiryollara ziraat imiri 
Zi raat Köksaldırıa ve fen 
memurlarının çahıma1ariyle 
pıhteı, 11obut ve fasuly• 
ekllmiıtir. 

40 ton patete.sle f Hulya 
ve nobut 11111.acağı tahmin 
edilea bu yerlerde traktörler 
çalışmaktadır. 

-----
Kızılay 
Karşıyaka 
Şubesinde 
Kızılay 'cemiyeti Kar11yaka 

şubuinia yıllık kongreıi top· 
lanmıf, yeni idare heyetine 
ecıacı B. Esat, Dr. Hamit 
Ercif, Dı. Hüsaü Tonalr, 
Hilseyia Avui Ozan ve Dr. 
T•bir Olgun seçilmfılerdir. 

---o--
Hırsızlık 

tlm. • Karaıstiaada oturaa Muı · 
;_ Sizin eviaiıdea aynldıktaa sonra ba· tlfa adındaki çocuk Bililia 

aa bDıblltlin yabıncııınız . . evde bulunmadığı ıı ada eve 
- Fakat benim karım olduiunuzu ririp bir çeket bir pantolon 

unutmamalıııaız. çılarak bitpaıarında Tahire 
- Likia ıiz beni karınız yıpmıia li· Htbiı tespit edilip yaka · 

yak ıörmediiiaizi, kocasiyle iki çocu· lanmııbr. 

B'elediye 
Meclisinde 

Belediye mec1isl düa ai· 
leclea ıonra B. Re,at Leb
lobicioiluaua relıliğiade ni · 
Hn devreıl top1antılanna 

bışlamıtbr. 
Riy11ettea mectiıe S[elea 

teklifler •raııada meıbaha 
frfıo ücretleri11ln arttmlmaıı 
bıkkındıki teklif okunmuf· 

Yeni Delbi (•.•)- 'fll~ 
tabliye edilmiştir. "J•P0 ~I 
beı rün faıılaıız biicuOI el c 
miıler, Çinliler çekilOI "d 
mecbur kalmıtlardır. sıı•~. 
la beraber Çinlile. şebtf~İı 
Jeylır•aı tahrip etmekt 

ti ler. 5'91 
Yeni Delhi (ı.a) _.;ı .-, 

danı yolu J•pdan ıoo 
rekltta açılmııbr. 

Kaabera l(•.a) - Sfl 
bul resminde general 

tor. , ney tlemi~tir ki: 1 ~ Buada amonyak fiatları Avuıtral1alılaı ber lia•I ' 
dart miıli arttaiı elbette iıtlliya baıar olmahdırl•'' 

1 mezbelaa foletmesi mısrafJ- . ponya J•nitmeue bayıt ~ 
nan artmağa de•am ettlii ıim içia luJmetıi:ı bir .. ;,. 
kaydolunmald•, Jai. peynir ofacaktar. / tı".r: 
için frigo tarifHln• bir mlk· Melbura (a.a)- Soo 

1 dar zam yıpılma11 iltenmek· ( ' 
hareketlerde 18 jıpe• 

te idi.. b 1 · tir· 
Bu teklif, tetkik edilmek yareıi ta rip edi mıt ~ 

lizere mecliı tHife eac:Bme· Sayıun(a.•)- Pasifilı 
nine havale edllmlıtir. bi ıimdi A•uıtralya ~ 

-------o - --
Ziraat 
Odasında 

Ztraat odası ızHının müd

deti dolduğ11 için yenileri 
aeçilmiıt ı ı. Oda aıahklarana 
viliyet merkeziad~a BB:Hay· 
dar, Oımaa Aydın, Hüseyin 

Kavalalı , Mitbat inan, Ref Ilı 
Sandıkoilu, Süleyman Eğe, 

Hamdi ve Haydar Aryal ıe· 
çilmitlerdir, . 

Bu heyet araunda bir re
iı seçilecektir. 

-----

miade toplaamııhr. LS" 11""). 
r•daki ıaa kıtalH el• _,

4 olmuılar ve iki taraf •' 
da bava faaliyeti .rt .... 

Port Darvine 9 ~u•C11 ~ 
Ja poa biicumu olmuf' ~~ ... 
tefik tayyare1erl de 
Ginede bir l•poa'1•'• lfl. 
danın• bBcam etuıiıl•' f 

Avuıtralya ~rad7otllr ,,ip 
detti yaımurlar ' Jİİl~I 
Jıponlar1a Markau '' ı114t 
de dormağa mecbur 

0 
'' 

larını bilclirmiıtir. Ş•0~ıft 
göıe, buraıı Port M~r d•4l. 
SO kilometre ıimahD 
Avustralya kıtalırı .•00 

ka'femet merkezi ol•• 
diye çekilmektedirler· i11au bırakan benim ıibi bir kadını ai· 

1ıabı•m•t• teaeuaı etmiyecetinizi ve bu· Hakaret Esrar bulundurmak •• 
nu bir ı•maı gibi rü.ıüme çarptlj1111zı Çorak kapıda oturan Vik- Keçecilerde Yudanın Oıe· Sof yada o ll~ 
pek çabuk uauttuam.. tory• Hayriye ,.Hbepıiı ola- rinde earar bulunarak kanu· •d ? 

- Fakat timdi fikrimi tamamen de- rak Atlyeye hakaret ettik- 1 are • a 
ni muamele yıpdmııtır. ., 

ilttirdim. ferinden yakalanmıılardır. -•- Aakara (R.G.) - ,_,. 

1 - Nede•? Sarhoıluk riıtaauı oark cepb•~, ~ 
-- Çiiakü bir çok tecıübelerden ıonra Karantinada Vefik oğlu Bıçak t~llmlk ıuretle iştlr~k edıc':ı...t' 

ıiıia bana feref verecek bir kadın oldu· Vedat 111boı olup memura Keçecilerde oturan Muı· inada lıııiltere ye lll&Oi"'t, 

iaıaza anladım.. hakaret ettifiaden yakalan· tıfaaıa üzerinde bir bıçak leri kaaallarıadaDdlt $ 
- Bea iıe, bir çok acı tecrOberJerdea 1 haberler ıelmekte 4 

mııtır. bulunarak yak• anmııhr. ., 
ıoara baaa yarıyıcap bir koca olamaya· M-.ıkova1a aör•. 

1 
' 

cat•nıı• •n••d•m... ı Elh s· d ı ıa, b1rp 1ıarar••d•111 ~ı 
Sonra ıizia eliaiıde :o kadar çok kıdıa ı &mr& 1Del8.BSID 8 ı kalmımııtır. HD1&6&0

1 Yardır ki lıtediklerinizdea iıtedijiniı kadar ı y ARIN matinelerden itibaren fevkıllde helecanb, mtltbiı,t yıCla &rfi hl1re ili•!~ 
kıra yurur •e işinize uyıun düıealerl de : 1alauelerle dolu eııiı bir şıbuer ı bar kalmııtır. Bu i 1

1 tanıdıiıaız zearinlere ıaterak yiae arıq ı KAHRAMAN SUBAY ıı leria ilaiiyat llaydi)' e 
ettijiniz kadar pıra çekebilirsiniz. ı kiwi dah• doirudat• •t 

- Bu ı6zlorinizle beni fenı halde ı Filmi Yaretanlar: Gary Cooper Andera Leedı ı . JI" 
tahkir ettiiini&i hiliyor musunuz? ı Seanılar: 1-3-S-7-9da .. Cumarteıi-Paıar 11 de batları j&DODYıl 't 

- Bildijim bir ıey varsa o dı bu • . '" 
ıöılerio ıiıio içia bir hakaret sayılmı- t Sl•nemBSJDd& Tel. : ISJ811 J'(ı 
y•cağıd11.. ı Tayyare 36•16 ı Ankara (R.G.) d•' ı,t 

S Soa ıöı&niiz.. • BUGÜN (Altan uriıi) aia en bDyük Filmi... ı lırın 1895 de Çl• ,i•~ 

.... :-ı.!:~ ·::~:d;: ·;~m:.~:;;;, beni rohat i CHARLES BOYER'in i ~.~~~·;:ıı:.::.~·0:.r:::ı ~ 
-Arkası •ar- :Mugnet Sullavan ile beraber yarattıkları ve bugihıe kadarZ mulii hakkında . IJJ• t _,I~ l, 

,;,;::..=---~----------------- • g;öllerilea filimleria en hini ve müessiri ı tur. Yalnı.z Japo~ 1•1'~ 
Hava postaları başladı i A C K s T R E E T : •ır•S1nd• böyle b•' ı1 ~ 

ı ı B · A · ı nidardır. Çiiakil -~I~' • lıtaabul- Ankera l•tanbul bava 1efer· N iLAVELER • bö ı &• b•P : VE ZENGJ, • beri y e ır 
&irine baılıaılmıı. ilk tayyare bugün An- t Matineler: 1.15-3.15-5.15-7.15-9.15 te.. • ı mııta. 
karadan •ehrlmf ze relmlıtir. 

1 1 1 
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Muhtelif kıy&ıalrlardaa lo· 
ıiliı lutılan91• baılnaıaa 
airadıfı bildirile• Fıaan· 
dairi 'Saint - Naıaire tehri 
qaiı Loire eyaletl•İ• mer· 
keııdir •• Lolre aehriaia 
atlaı okyaaoıuaa dökiildltl 
ıoktıaıa aat kı1111 Bıeriade 
kurulmuıtur. Nanteı tebrin · 
P•• 59 kilometre uıakta 
olaa Saint Nııaire'ia aüfuıu 
38270 Litidir. Şehirden Oı· 
I••• ıarp •• de•let demir 
yollınaı• hatları i•çer. Ll
ma•ı Lolre aebrlaia meaba
ıaa çok yakın bir yerde •• 

Tevfik Rüıtü Aras ~ 
t: Ahabetle uğraıacak 
l~but - Tababet m•leji laa1atıodan 

ı ~ k•lmıt olaa eald la~e ••kili •• 
L.wra sefiri Dr. R6ıti Araı tebrimlzl11 
Miyük b11taaeleri•tılea biriade ihtiHinu 
JDpm•i• karar •ermfttir. 

Bu auretle eılri mHleiiae döan Tetfik 
Rüıtü ArH laaataaecle blr buçuk yıl her 
hıaıl bir hran1t• çaJııacak ihtİIH Yeti· 
kHI aJa~akhr. t' 

lıpaaya k11alhiı Cofıaf · 
yı cemiyeti A11,erlkaaın 

lreıfedildipia ~50 DCİ PY11 
döallmüa811 bütüa f İıpaaya- 1 
dıki p ulak bir ıuıette kut• 
laama11nı kararlaşhrmışbr ... 
Bu münaıebetler şimdid,,. 
bazırhklara bıı .. •auıhr. /J.7-
al zamanda ;ar.tadrltte bu 

cnirafya ko•rr••İ tor--·. GOllırlı budanması... d 
cak •e hpanyoRarıa A~e- GiUleria budaam111 hem bol çiçek al· 
rilraaıa keıfiade roli •e 11· ı mak. hem de fidanın kut•etli Ye ma11ta· f 
tirakl hakkında \bir •er1:l . zam bliyilme1iai temin etmek içindir. G&I· ~ 
açılac•khr. Serrl, lapa~p· lt1i• badanmaııaa aiıaaıa oa beılee ka· 
•••, buıB•kl Amen-.. dır cletam ohıaıbilir. Erken baclaaaa ıll· 1 
made11iyetiala lcarucaM. ol· ler doalarıa te1iriyle bonlabilirler. Gllle-~ 
dufaaa ıa.teraeektir.. rla ılslerl ıllrmlı ola dahi badaamuaHa 1 

--• J.tç bir mahur ,oldar. Yalaıı ılfll• ıl•· ., 

aehrf• ••i kıya11ada olap, 
açık de•lse bir kaaall ı bai· 
dır. Limaa çok emiadir •• 
ıemU.r buraya kolaycı gi· 
rlp plra'9ilirler. Suların ıe· 
YIJeıi ea alçak oldalrlan za· 
m•• a mebe ~•rlalijladedlr. 

Sıiat· Naıılra ıalla ıama
aıada muhtelif mamuller it
bal •• llaraç ederdi. Ettelce 
Mekıil&•J•, Aatlllere, orta 
Amerlka1a lıllyıa poıt11 ••
patları buradan kalkardı. 

ıuııarıstı,ıu · ki'8k 
derileri tnplııııır 

lerla 4·S ıaDtfıDI reçmemfı olma11 lllam· 1 
dır. S. eeaeld tldcletll kıı sıGllerl• ı•çi 
ba•n111•m• bir •ulle hazırlamııtlr. Geç ( 
Rft••• 1llllerl11 yeni ılrrl•lerl kuwetll , 
•e dalla•ma11, çiçelrleameıl, afl)aam .. , 
ıeUım11l dıba kola1 olur .• 

Barada b&Jlll remi iaıa
at teıılhlan, bııar fallrika-
lırı, makiae l•t• ately .. i, 
bir briket fabrikaıı, bir d6· 
klmllı•e, bir a• fabrika11 
•• madenleri kllçe laaliae 
ıolsıa baıka bir fabrika 
yardır. 

Salat· NızıiH'in merktıi 

balnclatu e1altt 11 ka •toa 
•e 56 kom&aclea mlıakkıp· 
tir •e alfD1aaaa 1ekiiaa 187 
bia klıidlr. Saiat Nuaire'ia 
ke•diıl i11 53 S80 nlfuıhı 
4 komladea· mllrakkeptir .. ----

Balıarı.tarJda kipe& derile· 
riaı.!ea istifade eclil•Hi i 
için blr toplaata 1apılmt ... r. 
ToplalltMta ticaret eeureti 
ve deri ıaaayii mı .... merl 
bal•ıDuftur, 

Toplaat,,fırda. draerl kö· 
pelderia toplllblmaıı •e 
aabhk 'kep.wleria uta• 
abama~ htarlaıtıralmıtbr. 
balıı.mta.da iç ba~ak 
milJ.. löpık Yardır. ba 
kö.-..r, ihtiyaçta• fulıdar. 
T.l~t Neaareti •• deri 
aueyii mldlrlltli erklaı, 
llipek derileri flatıaı, k6pek 
~•bipleri•• illa eclecakler: 
dir. Köpekleri• öldlrllmeu 
talimata•meıl de baytarlık 
dalreıi tarafıadaa b111rla• 
aıyor. Utro ıııetııi ba mü· 
11a11betle diyor kl: 

Geç buda•mıı ıilleria qılaaacak tlal· • 
larıau daha iyi at• •anılabilir •• ••lar 
daha kolfy tatar. Çardak rlllerlal ••• ,. 
nl ıuretle buclamahdu. 

Sarılıcı ıBller ıoiuktaa çabuk mlteellii 
olduklara içia baalarıa bir lrıımıaı aiaaacla 
badam•lıdır. Hiç budaamıya• claaler bile 
havalar 111ndıldaa ıoara budın11 ıarar 
ıörmuler.. ~ 
Budaaıa yerlerin ıo;uk hıY• ceııyaala· 

rıa• maruı kalmalar1, bu fidanları, bu J•· 1 
rayı kapatmak içla ka••et ıırfetmeıba• 
mecbur ettiiladea, fidanlar yavaı. yavaı 
kunettea dlitmeie ve b11an dabı çiçek 
açcnam•i• mabkiim kalırlu. ---Hangi mısırdan ıkıllı? .• 

Zeytin ve DB.. "LOıumıuı k6pıklere mii .. 

Yazlık mahıul yetiıtirmek içia göıterdl· 
iiaiı alika •• teıehblıtea dolayı mem· 
leket aamıaa te,ekk&r ederiz. Yıtlıtlrece• 
ii..ıiı mabıaller lçia tolıumlaja ibtiyacaaaı 
••11• kaym•kamhja mlracaat edlab. muk yaiı 

fiatları 
Ola Aabrada Ticaret 

•ıkllıtiDde seytin1·•i• •• 
palDÜffp lılui •tnflada 
1ap1m toPlaabJ• lımlrclea 
sici•• llo1et •• ifllrak eyi•· 
mittir. la li••t• alıaacak 
kararlan• lllr ı•ı ıl• içi•lle 
ııllrlaalltleld alllraclarlara 
teWltl•• latlur eclllmekte
dlr. 

=---o,--

oıııık 
Kıçeclleraa otura• ibra· 

ilim kard~i Huaaı• dik· 
ki•••• rrt••relı çıntı••·· 
alacalı pua,. iatemlt ••r· 
mecliil•d• matla•r (olarak 
bıçak keadi elial 1ıralayıp 
Aliyi dötdli1•d••;1alcalaa· 

mıfbr. 

Slr Stafford Crippı, ıe
çe• ıı•e, Miıter Eden Aa • 
karaya flltllfİ samaa eaaa• 
la ıirlfm•k lıere ~ ıellrimi· 
il de relmittir. 

ıabırek etmek dotıu •• 

1eriade deiildlr. Billıaıaa 
bir ekmek afag111ın taıarraf 
edileceii bu ıamaalarda. 
Köpelsleria öld&rllmeılle, deri 
elde edllm .. ı ıllemmlyıjll 
ıarett• aıtacakhr ". 

Kapek derileri ffall tııblt 
ecllldlil•de, llzam1us lı6pek· 
leri• ıatı• abamı11aa nı· 
lıaacakhr. --------
Dre Fahri ltık 

lualr lle•leket llutaaııl 
aoatk•• ........... . 

aoatk•• •• Elektrik te4nlal 
fapabr. lld••I Berl•r Soka~ 

,, • • W'll.a•o... H4t 

Bıykoıda lıemea blHU• yıılık mabıal 
kolayhlda yetiıtfrlleblllı. Y alaıs mahıalla 
idraki blras ı•ç kalır. 

Fualye •e mı11r lçla daha 9iyade lla· 
luduiaaaı mabitte ötede• beri kallnalu 
claıleıi terclb edlalı. Ei•r ıaJ8•m bol •• 
m11rrlan da fııulye tlbl aala1acak olar~
aıı ıalak yerlerde ,......,. ciul lralla ... ıs. 
Şa1et m11ıra ayardıfıau: tarlalar ıala•bi· 
lecek mevkide dıttlae, o umaa kar m11111 
deallea •• kıraç yerele 71tlpa çlali eki· 
alz. 

Ba claı ıalaa...._ 1•tlflr. Baaaa to• 
hamaaa ka1maa.ta•ta• T•Ja zlriat ... 
maraaaıdaa itt9Jhi1z. 1 

Şayet oradaa tMDla eclemeuealz tolaaaa 
ıataa m•i••ılardaa bitladea alıaıı.. . Ka· 
rakta 1ıt11ea mı11rlar ıalaaına clalaa M-

Cllt •e:z11are..ı Ha.talıkları reketH mallıal •erirl•r, fakat ıalau• ma• 
Mlteliı .. 11 aarlar karak yerele yetiı•m6der. 

D O K T O R ---l!l!İ-~~~~1!111!~!'-''I 
Salih Sonad i YENi SiNEMADA i 

lklacl Beyle• No. 7CJT el.2727 ı Ba hafta Korka, Debpt. Esrar ı 
- ı Filmi 12 De•re 25 kııım ilk defa ı 

PATATES i BiR KESiK EL i 
Mtzarlik bıııııda hal içlade ı Hepıi birdea ye T&rkçı iubatla ı 

431 •umaradaki patatu pı· ı Realrll Mild • Ayrıca CON ~ULL .ı 
ıanada ba faydıb 11daaia ıseaaalar: 12,30 4,15 7,45 8,15 t• camırteıiı 
ea a•fiı •e acuıuau bulı· ı pııar 9.30 da ı 
cakuaıı. 19 -
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'SAHIFE4 .. ·-':ALKIN SESi 
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HAKKIN 
SESiDiR 

~kalliyet mekteple
rinde öğretmen. 

RADYO ~ TELGRAF HABERLE 
· maaşları 

Haber aldlitmıza göre ~eb cimlzdeki ekıl · 
liyet mekt ~ ple~indekl öğretmealerla, )'•pıl•a 
mükerrer ~aldl ;:re rağeo, elin aıuıtuıaa 
hJr zam yı pılm•mı,tar. Ea kOçDk huııai mD 
ı1111tl~rin bile bu balıalılık zamanında yı P· 
blrlırr zamlar meydanda ilun memlekin 

Hiodistandaki iki taraf ta 
siyasi dal'lalar muvaff akiyet • 
Hintl.leri dü- ten bahsediyor 

An kar ad• 
Suikast Ol 

• hakemeSI 

k&llOrtıaü Ye Türk dilinin) ay1lmHıaı lemin 
için biiyük bir srayret •e fedakirhkla Ç•lı . 
ııa bu öjretmenleri• dahe z!yade majdqr 
kalmılaına lmkin bıralnmıyıcıfıaı umuyo
rDL 

KBltOr iıleriade büyük bııanfHı ıöriUen 
•• yilkıek ııbıiyetinde çok temiı ve milş
fik YH1fla11n toplandıfını iftiharla ıördü· 
ilmDı Maarif müd8r6m0ı6n bu b111uıta 
7enldea netice verici emirler verecefiai 
aa~ınızlakla bekliyoruı .. 

· HALllN SESi ::~rur.ı 
B. M. Meclisinde 

Aa1u ra - Büyük Millet Mecl si buıüa 
toplanmı;s, Tokat mebusu HHip Ahmet 
Aytuaa h•lduııdald meni muh•keme kara· 
rı•ı bildirealbışvekilet tezkeresini okumuş. 

Ahmet Avtunanın me
n'i muhakeme kararı 

Ankara (a.a) - 8. M. M. dünkü toplan
ıında 23 1 942 tarihinde teırii masuniyeti 
kaldarılmıı olaa Tokat mebuıu Huip Ah-
met Aytunanın mahkemesinin meD 'i lrara
raaıa kat 'ileıtiil hakkındaki baı•ekilet tez· 
kereai okunmuı ve keyfiyet11 ithli keıbe· 
dilmlıtfr. 

Bundaa aoara Milli Müdafe• kanununun 
baıı maddeleriain tehiri hakkındaki maz· 
bataaıa muhtelit bir encümen tarafıadaa 
tetkik· Yet11•lp oluamuı •e cuma günii top· 
laımak 81ere celseye _nihayet verilmfttir. 

--m:-....-

Milli korunma tanununa 
autırı hareket 

Aaafartalar caddesinde hurd•cı Roben 
ojJa Neaim ve Yuda oğlu Elyazer fahiş 
flatle jiletletinli kağıt 1attdclaıındaa; 

Boıao•a Subııı sokağında oturan Faik 
ofla Alım at ••kere alaama11 doley1tiyle al· 
lmıt olduğu ekmek karne.ini belediyeye 
t111im etmesi ~cabıdeıken bunu yapmıya· 
rılr kardeıi Mehmede bıuktrfı ve Meh
met le bu karneler 150 kuruıa satmak ıu
retlyle milli korunma lranuau11• aykırı h•· 
reket ettiğinden; 

lldçetmetik Çirkia ıokağıada bakkal Ah
met ojlu Siileyman pirincin kih11ua 80 ku
ıaıı ıatmık ıuretiyle ibtikir yaphjıad111 
yakalanmıılar ve haklarında meıbut ıuç 
Yaraka11 yapılmııhr. - .... _. __ 
Şapla tanununa aukırı hareket 

A•af1rtılar c:ıddesinde Selim otlu Naıif 
bııını bere geymelr ıuretiyle ı•pka kanu· 
aaıı ••kın harelret ettiğinden yakılan· 
mııtar. 

şündürüyor 
----o-- -

Ankara (R.G.) -

lnıilterenia teklifine preaı 
ler mecliıi He mlhlümınlar 
bfrliii ve Hiadafır1u mil · 
me11tli koni'• partiıi ce•ap 
•erecektir . lagiliı teldifleri 
prenslere el•erişHdlr. Bu 
prenıler 600 k•dardır. Ve 
Hlndlıho uaıiıirıia beıte 
llrilinl idare etmektedfrler. 

Milll&maalar artak bakı•· 
naın ne ıqretle muhlf11a 
edileblleceiini •raıhrmakta
dırlar. Teklifte bu cihet 
meçhuldar. Belki de MiislB
manlar Krlpıte~ izahat ala· 
caklardır. Jogiltere kendile· 
rine, Hint vatandaıhiı •er· 
diği gibi, dominyon bakkıda 
vermektedir. 

Teklif Hindul•rı tatmin et 
memektedirler .~ Oalar der bal 
ana yaaabıD tadilini, Hintli· · 
Jere dominyon dej'il istiklil 
verilmeainf, mndafaada ser· 
beat brakalmaıını iıtemekte 
ve Hh:atl ıleria dominyoalara 
ayrılmasına itiraz ile Hindis· 
tanın · bir kili olduğu ileri 
ıürmektedirleı. 

Meselede ameli ve nınri 
zorluklar vardır. 

J • ponyada Hiat lıtildili 
cereyanını körüklemektedir. 
Fakat Hiadlataaıa mildıfaa
ıı mesele1f m&himdfr. laril· 
tereye ıöre loıiltere tam 
iıtiklil vererek çekilir11 Hia
lli ıtaa keadiıiai m6dafaa 
eclemeı. Japonların ellae dil · 
ıer. jıponlar i1e, Hindilere 
f ogiliılerle aalı1bklat1 tek· 
tirde barbia Hindlıtaaa da~ 
yaaıcıjaaı ileri a&rmektedir. 
M•IOm eldaiu veçlalle Hia · 
dlıtaada ıulhper•erler çok
tur. 

---o--
lrana 
Yardımlar 
T•hHn •(•.•)- Ruıya Ira

na tohumluk buidar, laıil
tere de Hiadlıtın ıekeri 
ı 5ndermiştir. 

ln2iltere, Amerika ve Ruı· 
J•, lranın iışe durumuııu 
kolayfııtarma~ için yeter 
miktarda burday 1 aader 
miılerdfr. 

o~---

Moıko•ı(a.a) - Almassl1r 
Knımda mıihi\>lyele ujn· 
yan ~uvvetlerlai talni1' için 
FrauH çep1ıe1iade bıhar ta
arruıu için Jbtiyata ayrdaa 
22 lacı zarhlı t&mtınl de bu· 
ra1• 2ö11dermitler, fakat o 
d• hezimete ujTatdmııtır. 
100 tanktan elll taaeıl bir 
ründe talırip veya iğtinam 
edilmlttir. 

BerHn(a.a) - ltmea ıölii· 
aüa cenup do2uu11da 30 ' 
martta Ruılar püık&rt&lmlı • 
leıdir. Ruılar ıon baftılar 
ıaıfnıda boıuaa taarruzda 
bulanduklerı ba ıabalırdın 
temizlenmişler, 1 SOO:ölü ver
miılerdi ·. Calüa şimal dotu · 
ıuada da 30 martta çatla 
muhar belerden ıonra piit· 
küıt61müılerdir. Keııllk tü • 
menJmize karıı 1•pklan 7 
ta .. rruıda ağır kayıplar "~' • 
dirilerek pfiıkiirtülm6ılerdir. 
Buıada da 700 öl& bırakmıı· 
lardır. 

Berlln (•.a)- Dün Almın 
av ve HYlf tı1yareleri · 46 
Ruı tay1aresl dDtOrmüıleı· 
dir. · 

Ptfoıko•• dia . ıecekf teb· 
lii : 

31 martta cephe mühim 
h1reketter oJmamııtır. 29 
martt• !6 uç.ak düıBrDldüiü 
anl•tılmııbr. 30 martta 6 
k 1 ,yıbımızı mukıbil 25 tay
yare dilıürdük. 31 marlta 
Moıkova dolaylarında S dliı · 
maa tayyare1i tahrip ettik. 

---o-_._.. 
-Baıtarafı 1 inci ıabif ,A 

Suçlulardaa P••lof 
··tahmaa Ue Siileym••1 

tererek bunlar1a Taık· 
doılutunu bozmak içi• I 
ta l(larıaa dair uaa• "" 
ı&ylemlı, bru•••• 
maı, ba kararaamed• 
ıardan Ettefan Mod 
S.nfye7e bittiğini, di~ 
Jularaa da Foa Pape111~1 
mek içia parçalan•• 
ıe•kettieleri ıikreJuod 
ıoara bu iki ıuçluaaa ~ 
nan 62 ve. 64 üac8 111• 
leriae Abdurrahmanlı 
maaıa da Ômerl hasırl 
~• Aakarada rlzlem•lı ' 
il" 61 •e 6S lacl madd;-1 
De tıyff kıa IOD ta, •. 
açılmaıı iıab alaamutto'~ 

Şahitler r dioleamek ~ 
muhakeme 8 4·942 tıt ~ 
bır.kıldı. 

--..... o-------
A m erik a 5~ 
bin tayyar~ 
yaptıracalı 
Vaıiaıtoa (•.•)-ti 

ıiller mıcliıi 31 bf• t• 
yıpılma11 içla 6 mil1•' 
mllyoa dolar Hrfıal 
yet •ırme kaaaa liJ;ll 
kabul ederek •1•• as• 1 
16aclerml1tir. PJ 

A1a• mecUıl de A.111~ 
orduıaacla aıker 9e '/t 

ArJantlndı komlniıt 
tevkif atı .. 

Buanoı Ayreı. (•.•)- Ko· 
mlaiıt teıkillerine lkHtı bir 
takım 1 tedbirler alıamııtar. 
Demokratlar blrliıi merke· 
zinde diia akıam araıtarma 
yıpılmıı ve kom&alıt faall
yetfade bulunclaklaraıdaa da 
fOphe ·edilen 34 klıi te•ldf 
edilmiıtir. 

ıubayl1rıa maıılarıD~ 
tırılmııı hıklnaclıld 111 

llyihınaı kabul etıolttJt 
kanaa flyibası m&••2: 
mıcliılade de 16rlltDI• hı 

------------------.......... ..-......... ___ 
Albn piyasası 

Bufllnllmirde alhaıa afat 
fiyatları: 

Reıat - 3550 
Hamit- 3400 
Aziz - 3300 
Halkıb- 3300 

nin bevao•. • 
Tıbran(a.a) - Tı• ,,. ~~ 

ııad•a: ~ 
N evruı dolayfıile it•' 1, 

vekili beyaaatta ~bul~' ~ 
barici ve dahili ıiJ•••t.1, 
vf p edilcliiiadea bati• 1 

nıa buıüakil vaı.ifeıi•İ 
1 

~Q 
iiaiJ lagiltere ve Ro•1 ~-S, 

Milli oiyanv:o bilet1e~nizi ( Saıdıt 

mBaHebetlerin dab• 1f ff'~' 
ceiini, hallua da ''' ~) 
aamuı dahilinde yab~ ~ 
:um ıeldljial ıö1lı01•r 1 • 

) K.lf88lllllaa alıms.. Çorakkapa Pollt llırkui jjt. 
b'9111 ••• H4 ft••• Yıluht OM•ll Yıltı.•ı - - -- - - --- . -


