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D A K 1 K A IANKARANIN ; BOM-
H A MESELESi 

ası· 

111 

• 
119 Alman 
Tayyaresi 
Düıürülmüı 

llolsOYI ( La ) - SIYJll 
laaberleri ........... ret· 
"tl Wı tebllie ıire 6 •İ· 
1Uda cıplaelertle elaemml· 
yetil bir tletlllkllk olmamıı· 
br. Ha•aludaki laarelslt ••· 
u11•da Almalar 119 tay· 
J•• brbıtmiftir. 

Leatlra ( a.a ) - Sovyet 
ka1aalrlana .. a laer •• ka· 
dar ceplaelerde karele clet•r 
bir dejlfikllk olma4atı laak· 
kıacla laaberlek ıelmeldı ite 
ele w.... ce••P cıplaHİD· 
de elaemmlyıtll lareketler ol· 
maktadır. 4 Sovyet tayyare· 
1iJ1e 11 Almada tayyare1l 
uaıı.t• ,.,.... bir Ilı•• 
lmrw.I• Raılar laiç kayıp 
....... Alma•ları• 4 t.y
,.,. ... lmba etmiılerclir. 

Rumen genel 
kurmay 

Fili"Qinlerde 
Vaziyet 
Çok nazik 
V aılaıto• (a.a)-Bmatlaki 

Allrerl mahfUleri••• belir· 
tlltlltl•• ılre Fllipla'-tl• 
••ılyet clclcll bir darama 
ılrmiıtlr. Ban,. laer ti• 
Japoalar laaYa akıaı J•pmalr 
tadarlar. Japealar •ta•• 
yanmaduaaı ltüemelaal el
leri•• ı~ir .. k llte•ekta• 
mektedirler. a. ıartlar ··
bada mlı11lr bir mlclafaa 
yapmak ıordar. 

Bulgarlana 
milli birJiii 
Sof,a, (a.a) - H.WJ• 

aaııra demeçiade eıclmle 

taalar1 ıi1lecli: 
Balıar mlllıtiaia birçok 

difiacui Yardar. O da el
deki ı••lt topraklara idare 
etmektir. I•• IPI .. mllh 

lblrlltl lıoramak llailılcbr. • 
birlik •• ita kerama lçeı
dea ve dııuda• çıkacak 

( 

bqkanı • imaellerl ••••i• umettik. 

Bulia (ı.ı) - Flh11riD .. Razveltin müt-
amaml kararılluadaa tel.ili" 
edlH,or: Ram•• ı••:ı: kar· hiı ta)ep)erİ ••J ltaf \aaı Almu. 111tala· V 1 ,... ( ) R 

ft L 1 el af D5.0D, a.a - QI• 
ram te it •I••• ıer. •· velt 185 qia açalr, S· 10 mil· 
vet edllmlftlr. Hltler Mflra· ı••Lı L ı..a...-&.&&. 

L • 1 JGa 1 IUI 1 AlaU •• _..._., 

k •• kaval atmııt r. Bu lkuvvetle 943 ....... ar a- • • • 
H eli t b barbr bııarmık ip• 24 mll• •yorlar ID I an ır- yo• amıle kllllaadacataml .. 

) - NetrMlln dir birlik ıaylemııur. 
.... , .. ••·· d Jauon sulana-~ .. ~ .. tllıl • .... •••1Jet" kurulmalı ır 

•• Yeıı De•bı (•.•) - Hlat da batanlar 
H••rl beya•attı bala•ınk Loapr•, (a.a) - Ameri-

-Aakara, - Atatlrk Hl••n ... ki tao.lla 
laltllwlaia ilk malaakemell... ••••• 
amamt, eli•clelsl bomba ile berlla•a .... o ...... kala• ..... ...,... .. .... 
parplarıaclald awrwa okwblltkl- n 
faltrlka11a... '- .......... t.• .... 
laaasl m..a.ket• 1&bNaia ıenl-- 1111-
tllrmlftl. l>freMlll.. ,ar. cnap p•lı, 
lıulade P. lauflrle 179190 _.. .. 
ta ... ca••• ...,. •• s..,.a a..,. ._,., 
~llelbk••••• ............... ...... 
chlt .................. . 

FON PAPININ IZAHATI 
Diler tarafta• ••••••••la .. ~ 

ba ıhkl cellealHe Wr ..... laeclef hlbı· 
la• Fon Papeala ...... ....,., .. Cila• 
laarl1•t ~ ..... ._..... ,.. u. ...... 
mal6mat okuıca•tu. 

Papnla lllfillll ....,._, .. Wr kal .. 
lllul olaa lnrwa tı ... I.._ ... ,. _.. 
...... dair , ....... l*lli ....... .... 
.... ok-alsbr. 

Talaklbt ewald,le lfa•ıllli• ... __ ,, 
6il•J• 11 .. ., ......... th. 

ŞAlllTLIR 
O;ı ....... llta•'il nA•liıral• 

çapala 11>"• l'ı'ı•eeldlr. • 11f Nı ....... h's...... ........ ..b ................................. 
Ylrif ........ ta.,.. --y ....,, ti• 
tbcl Yuaf •• 0.-S. Pa'flef• J•••• 
, ... il lolsalltaaı• (•,... ...... 

lua ıuetea. Ollalpt• AtlaP'"lll18 
ıelıa •• berller Slleı••• .. , • ....,. 
kah• ..... ta ....... ,........... 
Halbaki lradaa His .... ~ n ... 
himab•• mlraaat ......... . 

IFADELERlN RUIÇASI 
11.-11 ......... c ........ w ....... 

R-cıp cenller•k clıale clmlı ll9I ...
.....ra ulab._ tebnlr ata .. tl. ,__ 
lofla KoraHef (Ola) ... ,,,. •il 'I 1

1• ... ..... ,. ~ ........ .... ..... ....., ...... 
-o.... s l1ICI ......_ 

• 
Hiadlıtalll• mutakMI laftt· kaa teWijlll• tir• Amerı- Ek k k •..&. tanlar 
met ıeldl•i pclcletle tealrlt ka1a deaiıaltalan japoa ıa· me _. ~ 18 
etm..ı ve Hladiltaaaa birlik lan ... (iç Jıpoa dealulh11 1 a.ta.ltol - S.W. _.._. ._.. -- 20 
~·· r•ıımaaa llıamuadı ile iki ' pıtrol ıemiıl babı· kiıUik bir ı•llM• • ., .... plt• ... ı. • 
ıarar et .... tir. mttlartlır. ..beke ..... !80 Un ~WBlfl le-

kartu. ltalyaa elçı·sı·nı· Petrol fabrika· ""• 0 
...... , .... " ........ ••• , ......................... ı.ık•• 

naml istemiyor sı' yangını .," •111ıa1 •• A-...,.. 2 " .... , '""' 
•• Berlia, (La)- A1 .. a tar· kart ntarlr••.~,.llalaaaı"9•· yor L••r•, (•.•) - Yem•• 

t..a)-p ...... ı.-ı-.ı... lallr6mıtl ltalya••• elçlal•i• yarelerl maıl&ez cepla•i•hl 
__ ,_ ......... kı s..,. petrol 
.... cep- ,.1ıaat1a arra'-••• elçi••• f•brlkaııaa tam ı .. betlercle 

._,. :-tar· rica edecektir. Yemen, mib· baluamaı fabrlbaıa yaadaiı 
'e tltt. •laa laatlpler ver elçili : bal••• yeıl•• ı&rllmlftlr. 
'.._,•••• brta· Arap memleketi olclafa isia .;;..iııiiıımm...-.. ........ iıııiıilıııiiıiııııılİiılılll~ .. 

-....~•'-••imha· Arap milletleri ba elçl••• SON DAKiKA HABER· 
• '"'~'-t.ı 1a11emi v· dolayı Yem•• bllrlmetiai LERININ DEVAlll 4 NCO 

H1ltulltadarllr, S&HIFElllZDE.. 

B. M • MeeU.inde 
A•kara (•.•) - Dla lleclla Kan ..... 

ua Hlırew KmlHta•la Mtı mhaıelaı· 
lifi• .......... ...,. ..... ter...,.. .. 
Dovlet lana 1ollaıı t.lt~• ,.pa1acak 
•• ıı1a.i aw ••ittir. 
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: -56 - Y a:ıan:SIRRI SANLI ı •1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiİİiiiiiiiiiiiiiiiiiii- PILA 
_______ ..... _.. Belediye Manifatura 
Hiç bir zaman bir anne, tabii icraatları işleri 
ormanlarda uaııuın uırtıcı hlU• Helediyemizce ıeçıa Mart M••lfatura teniataaı ten· 

Yanların dilllBrindan daha insaf- :::~~:d~6!1:;v!~:,~;.ev;.:,~k ~:D;~~nt.00 to~~~:~:'· ıı:;:; 
sız ıe marhamıtslz olamaz.. ~·.~·",,;e ~:~~'~u~::::~-:~ ~1:11~1 • :!·:~ı:::~~=~a ;:~~-

Baltıktan Karı 
-adardır bu 

Boğazlar, ı 
ırakta dahi 

-----o--
- Madem ki oua bu der~ce büyük bir 

de{er veriyouuıaı, onu bizı.al bulur ve 
keaditiae beuim nikihh karam olarak be· 
aimle birlikte flflmHIDI rica ederai · 
niz. 

* * • Ziyı Sokulıan, Nibadıa tıniye.ini yeri· 
I•• ıttirmek ıçin ea uyıua ve elveritli bir 
baı varma yolu aramakla meııul buluDur· 
ken Şadiye de Fatma ablanın yardımiyle 
flDde iki def• aewıili kızı ile kiiçük oi· 
luaD okula ıiderlerken "~ okuld•a döner· 
lerkea ·onlara göriiam,dea· oDları göı&yor 
ve biraz teselli buluyordu. 
• Bir gün yiae meUebe ıiderlekea lnzıa 
mektepli .ö.olüğünde büyücek bir leke ıö · 

ıine çarpb •e bu bal karı11ıada bir ço· 
cıık gibi ağlıy · rak Fatma ~blıya derdini 
ya adı: 

- Allah çocukları böyle çok küçilk 1•1· 
laranda aaaaıı barakmasıa .• O kadar ıea· 
ıiallk ve bolluk içinde yanucı.atumoa le· 
keli ve kirli bir elbi1e ile okula ıitmeme
ıi içia . hir çare bulunamıyor. 

Bızı aaaeİer, baılar1na her zaman feli· 
ket 1ıetirea bu delilik maceraııaa abhr· 
luke11, icabında yavrulanadın da nz İ•· 
çebllecekleriai zannederler. Halbuki bu 
:ıaa, yalnız o çılraahk bummaaı de•am et· 
tiii beı ou glla •ürebilıyor.. Çocalslarıaıa 
bir hıstafık haberi, kUçiik bir felaket hl· 
diıeıl oaİıra o dılıikada delilik oöbeUa· 
dea iyi etmeie kif i reli yor. 

Hiç bir ıımıa bir aaae, nbti orm•a· 
Jarcla J•tıJaD yutıcı hıyJaaların dhlleria· 
dıa daha hı.11flız •• merhametıiı ola· 
mız .• 

daima •kaaa ıaHmıı dltl kaplan •e 
ıulaalırıa yaYralanaa "'''' buledikleri 
HYfi Ye t•flratl •e oalara tehlikede ıör· 
dikleri z"ımaa kopardıkları feryat ve kı
yam.•tl bUmiyea, İf tmiyea yoktur. 
Fat~a abla, ba ıö~lil yaralı a•aeyi ıe· 

vladirmek içia ona ıa teklifte bulaada: 
:.... Eier iıter1eaiz, çocaldaraaııı evimize 

çıjnıyım, onları orada röril•, öper ve 
koklıuınıı ... 

Şadiye, ylae içini çekerek marıldaadı: 
- Ne yazık ki beni dOnyanın ea meaut 

kadını yapacak bu birletm•i• ben razı 
olamıyorum. 

- NedeD?. 
- Gıçea defa da biraz aalattığım gibi 

çocuklarım beai bııka bir ııhlrde bir b11· 
tanede yata1or Hnıyorlar. Yıvracaklarımıa 
benim aleyhimde ca kliçlk bir ıipheye 
dBtmelerini hiç bir ıaman iıtemiyoruııı. 

-Arka11 var-

•yku. hareket e~Dlerdea m11i içhı derhal faaliyete 
3659 lira ceza tahıil etmiı- baılaamaııaı kararlaıt•rmıt· 
tir. IS kuduz milıabedeye tır, 
•lmış, J 1 tthlikeli dıYar yılı

tun ış, 7 7 dilenci Halke•ine 
rötüriilmiı, 27 trata•ar yap· 
tur- ıı, 76 lıörkayu kapıbl· 
mıı, IS muhafız davarı yap· 
tmlmııtı r. 

---o---
Valimizin 
Tetkikleri 

Valimiz diin Urlaaıa Kızıl· 
bahçe nahiyeaiae gitmiı ıi-

raati teftit etttıiı we bej-ea· 

mittiıtir. Urla ıoaaıı hıkkıa· 

Jı da yeai direktifler rer
nrmiıtfr. ----•• 

Gedikli hava 
talebesi 

Gedikli bıva JUTHI 942 
yıla içia talebe kaydıaa bat· 
lamııtar. 924, 925 Ye 26 do· 
tamlular Orta mektep me· 
ıaalara arıııadıa 11çllecek 
r••çler H11ira• [ıoDa•a ka· 
dar lraydolaa•bilirler. Baalar 
pilot, motör maldaeclıl, tel
ıizci, ıilllaçı ve ekipma• 
olaca klardar. 

Düzeltme 

l Oiretmenler 
ve otobüsler 

Düakli ıayımızda babH· 
dilea Konık durağı hadiae· 
siDde iımi geçea geacia 
toprak ofit memurlarından 
olduğu yazılmııta. Aldıiımız 

malü~ata röre Ertuj-rul Bil
giaer ofiı memuru dejildir, 
kaatırcıhkta 110 kuruıla ça· 
hıan bir ameledir. 

j 

llkolr.u1 öiretmealeriain be
lediye otob6ılerinde tenzilith 

tarife ile seyahat etmelerioe 
dair yapılan müracaat tarife 

eac6meni tarafındın kabul 
edilmemittiı. Buaa dair maı· 

balayı umumi heyet taHlp 
etmiıtir. __ .. __ 
Frigo ,Ücretleri 

arttı 
lıletme maı•afluıaıa art· 

mHı m&aaaebetiyle meıbalaa 
aoj-uk hıva depoları friıo 
Ucretlerinia arttuılmııı tea
ıip edilmittir. 

Mazot ve yağ 
Sepze ve mey•• bat.çeleri 

aabfpleriae motörlerinl çalıı· 
tırmık içia mazôt ye iac• 
maldae r•iı verilemeılae 
baılacaktır. Babçeleria ihti
yaçlara teıkik edilmektedir. 
Bahçe aahfpleriae 6 a1hlr 
ihtiyaçlaraaa tekab&I adecelr 
niıbette mazot •erllecektir .. 

Bıçak t~ıııık 
Buca lıtHyon c•dde1lade 

f eyıi otlu Y aıarıa lberiade 
bir bıçık ba1aaırık· · ılın
mııbr. 

i Elhamra Sinemasında İ 
ı matlaelerdea itlbarea fe•kıllde hılccaah, mltlliı, S 
ı aalanelerle dolu eııiz bf r ıabeaer ı 

i KAHRAMAN SUBAY i 
ı Filmi Yarataalar: Gary Cooper Aadera Leedı ı 
ı Seaaılar: 1-3-S-7-9da .. Cumarteıi-Paıar 11 ele baıları 

i Tayyare sinemasında l&~I 
ı (Altaa Hriıi) ai• en blylk Filmi..... ı 

! CHARl .. ES BOYER'in 1 
tMarrıret Sullavae ile beraber yaratbklara •• bqloe kadarJ 

Talebe Yurtları ı ia.te•İI•• ımmıeria e• hiui •• mıe111rı ı 

Aakara ( a.a ) - Mlll1 Şef Parti Gıael il B A c K s r R E E T i 
merkesla lıtanbalda yapılacak tı,ebe yurt- ı VE ZENGiN ILA VELER ı 
lalı lloauıu• tetkik llayurtJ1atlard1r. ı Matlaeler: l.J5-3.15-5.1S-7.15-9.1S te.. ı 

Vaıi•rtoa (a.a) -
merke:ı iıtibbarat ı 
relea laaberlere r6r• 
taa Karad•alı• kaad 
Ru cepheıl bop~~ 
maalar pek bl1ak Dil' 

ruz lamrlamaktadarlır• 
cephede d6rt milyoD 
toplaamııtır. 

Alma• orduauauD 
merkez cephe.iade 911 

ko•a karı1111ıda yer al 
Almaalaraa Raı ord 

tamamile ezmek iıt•.MllMnhi 
muhakkıktar. 

Japonlarla birlefdl 
lıtemek tcdlrler. 
Ruı ordulara 19414• 

terdikleri bllyük makt: 
yeaiden röllerebiliıleif' 
manlaraa bazarladıklar• 
yıldınm barbiaia bilyl~ 
J•plarlı akamete ui• 
muhtemeldir. Almaalır 
kH, lraa we Irak pıt 
elleriae ıeçirmıi• ' 
caklardar. · 

Almanlar Macarista•• • 
maa1a Ye Bulıaılıt 
çok aıker iıtedilderl 
kilçlk ortaklara mü111k 
duia kadar az kavtıt 
mek iıti1orlar. Bula~' 
ıaaaa tamamen ııf 
edllmeıi doj-ru ıör&l'.--..... '...ı 
tir. ÇOaki b&tia ıe•Ç 
ıubıylan ye erleri Ro• 
tudarlar. 

Botrarlatanıa 
Ruıçuk limaalarıada 
dat yapılmııtar. eıt 
hacliaeleria Almaatartf 
iazlarclaa ıeçme te .. 
Dil f•Çiktirmt1İ m&IDJs .6E..._. 

Suriyeye karıı bir 
tHIVYuru Tlirlrl,-yi 
dııında barakıcıkbr. . ----
Kayakçılaf 

hücunı 
Berlid, (ı.a)- Bir 

kayalı l11t'Hıaa lale~ 
piyademlı d&ımıaa f 
telefat ~••rd rmiıtir. • 
ramız d&ımını• bjrçO 
lerlal tatnip etmlıtlr· 

PATAT~ 
Meıarlik bıııada .,.ı 

43 l aumaraclaki pati 
ıaııacla bu faydalı I' 
•• aefiı ye ucuıuDll 
cakııaıı. 
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litldyeye I Dlngada naler ologor? An karanın Amme pbitlerlaia 
......_ et0_t_arlık - FRANSADA l Bomba_~ __ M_eleıi hüviyetleri 
-- .. Aa kara - Bomba laa•I••• lldac' •• · • !~~)- ••ıiliı Iİ Muhtekiri ere . -Bıştarafı 1 inci 1aiaifede - ratmuı Çarıımba ı••• J•palacakttr. Aa· 
... rı l•ıiliz ltalyan "' RUSLAR NE DiYOR? karad• balıı••• laame ......... ltuıl• 
tiıia mlb d ı anır ceza. Moskov· _ Reım'"ı So-et tebliğat yıpıfarak 011• lfledell aoara 

'~I • e e ~ • • ·ı mahkemede llHır ltolaamıları blltlirllmlı· 
1 itala yardımın Fraaaada ibtikir cezaluı • jınsı A11karada l:tomba bl· 
rl b tir. ' et,. • ahıediıorlu. prk ziyade piddetleadirilmiş- diıesi dolayııiyle lkl So•r•t ----~-----------

•••ı .. 111lıiıaı• bir ıös- tir. ••tandaıiyle iki Tlrkl ıaç S A K S 1 D A 
il._ •tı •&ylemfıtlr: lbtikir yap a ıılar bir ıe"'le ortaklığiJle itham ede• Aa-
"' '-•i1e11. aıre•dik- hapse mahkum oı•c•'"ar o• kara mıbkem••••ı t••kit •df· Meyve yetiıir mi? 

•ıitleria deiitimi mil•oa frak ceza Yerecelder yor ve diyJr ki: el ı ı L-•L--•- uı •I• ı Avrapı ı ıa oa art, ......... n •• .... cleıia doıtluk ve yakalanan biilüo mallar wl.taabulda 'tiir So•1et mi· uua l»ıkçMI bala••J•• • .-ı ılılemelı, 
,.._ ... bt~ıı baluaduiu ae tcaıİHt mlHdere ediles· e11eıuiade çalııa• iki R• laem •• ••r•••I•••• lıtlfade etmek "'• 

ha ara ıalaruıda cektir. Fraaıız gazeteleri bu vataadaııaı ba laarekete ka· l»ıa ••r• •laclan• aaular içi••• r•-
'· tiddet1i cezuna ihtikln ö ı· rıımıı olmakla btraHr keJfi Uttirlrler. Salslllar lçlade Jetlftirllea .. ,. 11
• ltir mlme11ill· liyecejiai ve ıiıli 1atııları olarak mıbkeme1e •••••dll- •• •fall9n Wm ci•IM•• lllllmlftlr ... 

cl ... ıttır: darduracaöını aaiuyorlar. meleri mazeret kaltal etmes f ı 
• at~lu bir ~•k metwed• da.. ıs a 

•••lerl kolaylaı· --o bir laarelrettlr. mm ... ldan ıtW • bclar fasla da kaha· 
• tlola1l Tlrki1•1• Baalana ıaikaıtla allka· ... ..... 

~ .. oa..b,.ı .. Brlt••· Hayvanlar ne dar olmadıkları bir laalrlkat· Aaca:· ıa .. •• •• ,.. •taslan••• ..,.. 
•rl •e•lıçle lrar- kadar yacarlart. tır. Pa•lof •• 1Conllolla te- cett .. ,.,. .. , de - tire u .a.. a. ip 

y m-ıta balu•d•ld•n•• 11,11. • ........... mernler ı .... ,. " ÇI .... 
"'- • - Kaplumbaialar lçy8s 111 yea iki m••••• Tlrkl• ı•· ptlrU.lı ıallul dNI.... 8-lar111 .... ii gq••ze)ı•D yaıar. diaları dotra delildir. Ne riae ita uaç ile ......... " ita ant1e 

Filler, kaıl•r ve bir~ok mahkemeıla tanfılrfftl, •• lted• kalaWlea clul• Afllaamaktadar •• dlr h k'~ d balıklar ;yetmiı H•e deve. de bılaild mlcrimlerl abli· Sabalarıa ltlJlldltl •• lemde llol slb-
8 &I ır elli ıeae devekuıa, lr1rk la· . yea •• baıka ıaçtalar icat nli •• kavntll toprak ltalaa••• flda .. 

• ~c:~ ilıldmliiiacle •uldar, kaz ve 6rclelder otu% edea ıiklyetçl•I• iddialan 1qamaaıaa •• • .,ve •er .. lıl temi• .... 
._ .... ı ... ~C1r 11•111c kltibı bay yıl yaıarlar. Sıtırlar keıil· bir ln1met1 laılı defll•tr. Kallaaalıcak •kalar •• 1»1,elıı U.ı• •k· 
~ •il• ••laıbt meaa· memlı olHlar ~30 yaııaa Raı muaaaler11 talalllkat ıdan .... 
•ı '' rcS.terdiii lalıDli ererlerdi. doıyaııDID metalai Rap Salıııı ltalaaımıaa ... ,.. ... l•••.kul, 

' •e · olarak ıörmetl lıtemek ıllti vulller ve1a hMul J•pılmat façalar ah· •uaketi takdir K6pekler ea çok yirmı 
•111ırı • ea iptidai laaklanııı ta••· ıılalallir. Sakaalar lçiade •• ıl,.•• .... ...... _ •tı mumaı·leuLı·a sekiz aeae, ko•un 20, kar· 

• :-~ ,,a 
1 mamaalnıaıa ela lttç l»lr kıy· 1etiftirilmelııtedlr. 11.L .... ~1 oa b.. lira1a baaa ve ıoölucan ıo. fare· 

~ • • meti olmıyacalrtar. " Saa.aıı iki k•araaa JllsHlı çılalar ~ ( 6ire•dik. Bu ler dört beı .eae yaıarlar. 
1 

koaar •• uma laa çatalana beri•• ...... 
.., •1a,ı.1ı ı•·~.,.. - .. -- Bulgaristanda1 "'"· ....... ._... ... ... ·•· .. fta\t. 

ları •tle 1611n ıe•ç G • b• U ka,.., laclr, armlll, ..... llH-. tllek. , 111111
• takclar bak- arı D ır terz er •la• •••· treals 11ım1. Japea 1s1n11 .... 

Nebat Ticaret 11a11n••• çakar· .. ,. .. ., de ukıı•a ,.U .. l.illr.. Sa ..... 
• • 1 ..... _ • .... •• ...a-dıi• bir emiraame He velil.. ,.tlplr ea mer•• ai•'i-· 111• ......-

Bresilyad• Kaladium lı- tarife Ye fiıt cebeli l•ria· lllnkılar •• apl dftu ••19 eler tllal ... 
miade bir nellat yetiıir. Ba de• elbite cllkmeje •• ka· da•ır, topntı slllrelealr, Ycelr •• blla· 
nebata yerliler, erkekUk kav IJLla-.1 L 

maı ıataa•i• :mecbard•lar. • naaa ..... . 
•etini yokedici olarak tanır- A .. ... f--L .... _ s.L-..1-

Akıi•İ yıpaalar ı •• •ilr ra J ıa ı• ..., war ..... : ..... 
Jar. Bunun i,.ia her hanıi .. LI ı.ı L.-L..• h n L-a " ltıpiı ve para ceıalaraaa JIP •an~· •••• ....... ama _.. 
bir dlımaalarıaa attıkları atrayacalrlar&lar. taü lalç -'--• bir .... WCa selırı· 
oldarıaıa açlauaı ba aeba· 11 ı•ıı la.tar. 

tan usareıiae daldmrlar. Vii· Tiri C. llllülllu 
cuda batan oktaki uıare - P 

k11aa karııarak o ıabııa er- lllllvlldll' 
keklik iaiıleriai yokeder. • 

Dı. Madauı, bu a1aredea Milli koraama liaaaana 
farelere ımnı• ederek yıp· multalif laırekettea ıaçla 
tatı tecrilbelerde erkek ve Tirede n-.:kal Rifat oila 
diıi fareler kııır lralmıılar· Ahmet ka•veclotla laalılaa· 
dır. llköceleri dojorabilea da Tire AıllJ• ceaa mala· 
d~ıi fareler. öliı yana do· kem•i•de yapılı• daı..-a 
turmuılardn. ıoa•da dikli•••• HJ••· 

um• laarlci ... ., 1ablaa· 
Tecrlbeler tavıaa ve ka- ma1aadaa 415' UJdt baa· 

pekler ilzerlade de 1apılmı1 •aa 14•3 ve SS·2acl •••••· 
ayal aetlce elcle edilerek 
Kaladiam aeltabaıa hakika- leriae tenilra• 25 Ura ajır 

pua ceaaılle malall6mlrıtı.• 
tea zlrriyet yetiıtlrme im· •• k•s• 116 •Ho lııa•••rl 
klaıaı yok etUii aalaıalmaı· malalk ıelaep olm.ılndaa u• 
tar·· bfA arsetmemeılıclea 5954 

Şimdi bu garip aebatıa ••Jlh kaa•ıaa 52 •• 59-2 
uıaraıinia tedavide yeri aci maddelerlae te.ıt•a• J•• 
olup olmıyıcaiı tetkik edil· eli ı•• laaplı •• 50 Ura ajtr 
mektedlr. para cııHlle 111ıla1&6ml1•ti•• 

Dr. Fahri Iıık 
ls•b Me•lela:et haetaneıl 

Roatla:en mlteha .. ııı 
lontkH •• Elektrik teda•lıl 
ya,ılar. llrlnel Berl•r Sola:ala. 

U •• TILJIH.Hi, JUi 

ve oabeş ıO• mlddetlı U· 
cırethaaelİDla kapıblmı11•a 
Ye kah•eleria mhatlenılae 
•e illa••• karar wenlerek 
lallrmiiı keılalkatl1et •ttltl 
illa oluur. 19SS 

lq tlrll ••r Ur ! 
Puraraa tllrt clMI •ar•r. Fabt ._... 

na ~ cl911 Jetiftlıilmektetllr. • le el•~• 
ptltlerl ........... ,. ,. ............ . 

rllll ..piu•• retlttlrllmektMlr. CiMi•••• 
biri laaru pucandar. llt-~•ls it• clu 
.... ,_,.11t1r •• ,, .. p•c•n wna- •t •••• •i••• laelderl• ..,.. •• 11.--. 
Utta "" , ...... ,....... ..... ,.,lrllea 
k11YYetH bir r-6. K•••ltli l8rlllarM Wr 
paacar S 6 kilo t8rtacalr .. .., ..,.k ola· 
Wllr. la paaculan t~ tıml._ •lld•• .... ıace lace •• .,..._. 
clPl,.Wlecefl ...., •ıctk paipl.n ..
mall •• 111ru lsıpe .. • brattanr•• ,.lllr• ........ 

Ha191• paacarm .. u ..tldarM .... 
......... ktadlr. I• PMCU• J•••ta .. .... 
... ,.. ... , ...... çok ............. . 
llaJ9aalara bol alt •w.tlrlr. Hapu ,... 
carama tolmm•a Tola- ..W. ......,...._ 
n .. aı t .. ırlla: edeWHralalı. Y4tlftlrllwl 
ıeker paacuı ......... ~ ,...,. .. 
~•J•••lara J~lrll.wlir. Fakat llıtllMt 
dıtudlr. Oçlacl daı paacar, 1.Mp" 
bolta•lutlı ,.tlttlrll• larmem r•ldl ...... 
tahk •• tarıalalı pıacındır. Bu.,,..._ 
..... ,... ..,.... •• ...... ,.,.... lilt 
p;ıacardar. 
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Suikas t 
alakalı 

m aznunu ile 
bir hadise 

lstaabul ·- Slllkaat trşebbüsü, maınua
lauadaa Abdu rrabmatı ı a aevg hıi P~ıib s n ıa 
ev•elki ı ktam Haaeki b .. tabaneıit de bir 
çocuğu ı. dBayaya gelmiştir. Çocoğ'un iımi 
Keaaa konmu,tur. Perihan gııetecilue 
beya11ahnd• Abdurrabmını bundan üç sene 
evtel taDıdı&ıaı, müaaaebetleriaia gitti~çe 
ilerlediğini ve ıı ibaytt Abdurrabmanın k&D 

diıi•i alacağını ıöylediğit i ve bir ıüa 
kıadiıl•i h11taaeye getirdiiini ve muı yene 

edildijini, bundıa ıoııra evlenme kararı 
terildiiini, Abdurrabmaaın kendi.ine iki 
Dç güne kadar evleame kiiıtlırınıa Hıl - · 
mak uıere o ~duğuna ı öy)ediğini anlatmıı 
•• nihıyel aoa güolerde Abdurrabmanın 
ortadaa kayb0Jma11 üzerine meraka düıtü-

RADYO • TELGRAF HABERLE 
Son Dakika 

-Bıttarafı 1 inci aabifede -

kanlı Rus 
hücumu 

--c-

Anadolu aıansııın 
Raduo hOlisaıırı 

-----
Vaıinton- J•poalann Raı

lara bir 111ırtma baıeketiae 
ıeçmeleri hakkında Amerl· 
kadald miitaleeye ı~be Ai· 
manlar Sovyetleri Sovyetleri 
eümeden J ıpoalar harekete 
geçmiyect ktir. 

Limon 
• yerıne ze 
madde ------

htaalaul - Ko 
Cemaleddia Dıed 
yetlere binlerce ldll 
maddeleri llhDO• 
Htt•i• [ öireailenk 
verlimek bere 
lı11ırlaamaktad11. 1 

iilaii ve bidiseyi ıaıete1erde ııördiliünü 
aö1lemif, Abdurralamaaın bavollarıaıa poliı 
tarafındın ıhama11adaa biditeyi bDıbiitOn 

Berllo, (a.a) - Bolsevik
ler dün Harkofan ceauhunda 
Almıa cepbeaiae büyOk bir 
hikum yapmııtar. Her taraf· 
taa püılıBrtiUmilılerdlr. Yal· 
111ı bir cepheyi yarmıılır 
f•lrat kanlı bir muharebe· 
dea ıoara oradan da çıka· 
rılmıılardır. Çok zayiat •er
mitlürdir. 

Bombay- Amerikaa aitr 
bomba tayyareleri R•ako11da 
yaaııalar çıkardılar. Somatra o ---"' 

ve Cıvada çete barbi devam M•IJ" K •ti 
ediyor. 1 1 or .. 

· anfaclıiıaı bildirmiıti;. 
Bombadan f parçalaaıp ölen vmer bak· 

inada dı Peribaa ıuaları ıöylemiıtir: 
"-Ömer• bir kerre ıolıakta tuadOf el· 

mittik. Abdurraboıaa beai onunla tanıthrdı 
ve Ömeria ea çok aevdiii bemıeriıi oldu· 
iuau ıöyledi. 
Abdurrabmaaın f vkılide zeki olduiuau. 

her zaman kit•plariylo m•ııul olduranu, 
her ıaman okaduianu, çok az konuıta· 
tunu, hele ıoa zamanlarda daima dBılin· 
dliti•I ve dalgıa buluaduiunu ıöyleyea 

Perihan demiıtir ki: 
"-Bana reldiği ıımaa hatırımı aoıdak

·tan ıonr• birkaç ehemmiyetaiı ıeyden 
b_-liaecler Ye hemen lıemea b'ç konuımaıdı " 

Perlhaa, Abdurrabmaaıa keadiıiai ilk 
ene) Yedikulede bir madamın evine gatUr· 
dİflaü, blllhare Fatihte bir eve nıkledil
clijlal 1a1lemiı ve çocuk hakkında ıu 
a6sleri i119e etmiıtir: 

.. - Hiç kimsem ·oımadıiı içla çocuiu 
o•a• Y aıoala•yadaki aiJealne yoUamak iı
tiyorum. Allah benim yardımcım olıun.,. 

----

--eoo--

Amerika ve 
Hindistan 

Yeli Delbi, (a.a)- Ame· 
rikıa diplomatları Hindfı· 
taadeki lnriliz marahbaaı 
Kripıia muvaffaluyeti için 
bOyllk faaliyette buluna· 
yorlar. 

Loadra- Gazeller Alman· 
ya • Viıi ara11adaki aalaı· 
mamaıhktan latif ade eden 
Almanlar elindaki yiiz bin
lerce Fraaııı eıirini iıtediil 
ıibi kullaaacıtıaı yazmak· 
tadnlar. 

Yeni Delbi- H iat liberal 

partlıf reiıi Behadar Sarku 
ve diğer parti liderleri B. 
KripH verdikleri mubtarada 
Hint müddıa koaaeyiade bir 
Hintli azanın baluamasıada --o-- - ıarar etmiılerdir. "Biı harp 

J 1 • içiı her ıeyi yapmaj'a ıadık 
apon arınyenı liiatllleriz" demiılerdir. 

k 1 Allalıabad - Hint MBıll· 
ÇI arma arı man birliği reiıi Cenaya tam 
Sitaey. (a.a) - Japonlar sallbiyet verdi. 

Sal•man adaları•• yeni Ye11l Debi - Müılümaa 
çıkarmalar y•pmııtır. D8rt liderler Aıad •e Nehro d&n 
yer iıgal etmtılerdir. Razveltla murahbaaı ile gö · ---o-- rüıt&ler. 

Du•• fl:.eD Ankara (R.G.) - jıpon· 
Y yaya iltica edea dört Hintli 

Büyükadada Feci Tayyareler mubıuf lideri• tayyare ısa-
zuı aıtic11iade ölme1 ~•e 

Bl•r cı•nayet Melbarea (a.a) - Jıpon Tokyoda bByBk ceaaıe me· 
avcı tayyareleri Boyaoa·Ay· 

lataabal - BDy&kaclada feci bir claayet rese 23 b&cum yapmıılardır. raıimi yapalma1ı J•P0 • baı· 
iıleamlıtlr. TafliliH ıudar: 7 japod tayyıreai dBıBriH· vekiline "Hint da9aaı içi• 

2S yaılanada Fatma adına bir bar artilti mllıtiir. çıhııcıiıDı,, IÖ) )emek fırsı· 
banclaa bir milddet evvel Mer1iade Sedat ---o-- hnı vermiıtir. 
lımlade IUr ıençle taaııı1or. Sed•t M•r· R r 1 J Helıinki - jıponyaaın Moı· 
ılade Sımerbaak aataı memarlaraadaadır. USıar 8 8DOD kova elçiıi buHya gelmiıtir 
Bir mlddet beraiter ya11yorlar. Nibıyet )ar &raSJDd& ve ıualan ıöylemlttir: 
Seadet Mer1iadeld Yaıife1f ni terk ederek Ratyada bayat o kadar 
ıe•ılliıiyl lıtaabala geliyor. Terlabaıında Moıkova (a.a)- Hariciye fenadır ki lagiltere ıveya 
bir e•de P••ıiyoa tutuyorlar. -halk komiıeri Molotof Ja· Amerika balkı buaa benzer 

iki iç gila en•I Sedat Fatma ile B&ylk· poa b&yük elçlaini kabul ıırtlara bir hafta bile daya· 
ada1a ridfyor, orada Akaıya palaı otelin· ederek rörlfm&ıtlr. aamaıdı. 
de kalıyorlar ~e ı&ade 50 • 100 lira kadar Tokyo - Niıi- Nfıi ıaae· 
muraf y•parak beı g&n bu ıuretle yaıı· S h 1 k teıi japoa mlbeadlılerinin 

Sedat Fatmayı yanına ahyor, adada Gi· ar OŞ U Ve Holaadahl1rıaıa talarip ettlk·I 
• ·rciallk meviiae ıidiyorlar .. Oıaclaa Fat· do••vmek leri petrol borularını itamir 
ma ile bir datı• kayalıklarına doğru gidi- ile ajraımaktadırlu. 
yorl1r •• Sedat, Fatmayı öldiirll1or. Kabram•nlarda Ömer otln Tokyo - Harp Sıblal1e 

Sedat claayelini iılediktea aonra otele HaHD aaılıoı olduğu halde dıireıi reiıi: hto mahare· 
d6ai1or •e merkeıe ıtdip kendiıini tealim Ali ojlu Namak ve Cemalet- beleri iı aima bDy6k 11cak· 
ediyor. Un kw Hikmetin evine gi- lardaa doiaa veba v• kolera 

Tahldkata m&ddelamumi muavini B.Edip derek camlarını lnıdıiı ve gibi baatahklarla karıdaıır. 
el koymaıtar. Tabibi adli Eavor ct1edia keadilerini de d6vdili8•d•• Fakat (bugün jıpoa ordu-
defaine nlaaat vermfıtir. yakalaamııtar. aunda böyle bir alimet yok· 

Milli koru•m• 
tem11 ede'D dival•" 
etmekte olaa lauıaıl 
m• Rıhtımhıaı bla 
Jiyete ilıtl amııtır. 

tar. Sıtma Yak'al,_ 
biade biadir. 

V aılaıtoa - Al 
mllyo• aakerl " •• 
pllala Raı ordaıa i 
mek rayHl•I gidi 

Loaclra - 300 
tayyarHl Pariı el••' 
man ıehirlerial v• 
F raa11yı bombaladıt•'' 
lardaa beti d&ıtl. 

Lima - 177 J•P 
ltalyaa, 240 Alm •• 
Ameıikadaa Sıaf ı•• 
ıltmek illere v• pır• 
rildl. 

Boy•eı Ayreı -
kadalııi Almaalar A al 
bir kampa ı&aderl 

KarJif - l•ılllsl 
cakları lkiaci cepla•1' 
kurmaylarr ••dit• 111 
hyorlar. 

Allılııhad -IH .. t 
manları blıllti re1•1 

birlik umumi ko• 
uy ek karuımııla ~ 
muı ltir b&tla teı• 

latediiimız t•Y tll 
Hiatli ve Mlalım•• 
)erle takıimindeD 
demiıllr. 

Berlla - 2 Ni,. 
Almaalarla Bolı• 
ıaada milhim ç8' 

Mm,. • b•I t' • • • ( Slldlt ) ıu,.•lnd•• ahaıı.. Çoralıdrapı Polla Merkeıl 
1 DIV8D20 1 e -werınızı •uıu. .... 164 Hata• lata.la OM••• Yelefelll 


