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Loadra (Radyo Hmt 815) 
Amerika birleşik devlet

leri cümhurreiıi bay Razvelt 
Amerikalılara ve dünyaya 
bitap ettiil nutkunda ezcDm· 
le demiıtir ki: 

"Çok geniş ve bi lerce 
kilometre azıktakl sahalar
da çarpıımak mecburiyetin
deyiz G&nler geçtikçe müı· 
terek dDımaaa daha fazla 
Ye daha ağır zayiatlar ver
dlriyoruı. 

Nazilerin ve Japonların 
baıhca ıayelerinden biriıi, 
Birmaayayı iıgalleri altına 

almak ve bu yoldan Çin 
milli kuvvetlerine yapdage
len yardımdan bu kuvvetle
ri mahrum etmek ve ıonra 
bütün b6tün Çin ülkelerine 
hikim olmaktır. Japonların 
bu hareketlerine mini olun· 
mağa çalıımakla beraber 
Çinlilere yeai üç yoldan da· • 
ha geniı ölçüde yardımlar 
göadeıece;lz. 

Japonların hedefi Hindis
taaa da taarruz etmek ~e 
bu zengin ülkeleri eline ge· 
çirmelrtlr. Bu hareket esna
ıında Japonlar karıılarında 
zafere kadar çarpışmak az
minde baluaaa büyük kuvet-

ler bulacaklardır. 
Nakli11t iılerinia büyük 

zorluklarına rağmen Ameri
kan Pilotlarının büyük gay
retler aarfı ile her taraftı 
kavetler gönderilmekte ol
duğunu belirtikten sonra, 
gayemiz ıanayi kudretimizi 
ea yükıek derecesine çikart· 
mak ba kuvetlerle Japon 
kuvetleriai alhmıza alıncaya 
kadar mücadele etmektir. 
Şunu temin edebillrimki Ja
ponların tayyare cihetinden 

harhıa baılımasıadın beri 
uğradıkları z yiıt, kıyıbı
mızdan çok fazlıdır. 

Soa autkumda bulundu
ğumuz yıl içinde ve gelecek 
yıl zarhnda imal edeceğimiz 
de•İz ve laa•a lruYvetleriae 
.. lr .., .. ilm rakamlu dit· 

1 aza e) 
:·'. . ~, . ... ~. ~ . , . 

(Senelik 7,5&l6 aylık 4 lira) (Sayıaı 100 para) 

ka 
:Rusların yeni 
mu aff kiveti 

Loadra - 12,30 (Radyo) 
Moıkova radyoınna göre 
Ruılar Smolnski ş•rkındaki 
bir ıehri almıılar bütün gece! 
t arruza devam derek diit· 
mana 2500 d a fazla telıfıt 
verdirmiılerdir. 

y 
--o --

anistan 
faciası 

Berlia (e.a) - Almanlar 
da Atina ve Pirede güad 
iki bin kişiain telef olduğu
nu taaımakla beraber bu 
tel fataa bir h stahktaa ol
mayıp az gıda almaktan ile
ri g ldiğini bu yllzden bu· 
laıık hastalıklar atcıılnin bir 
ormıaı rdığı gibi ilerliyor· 
1 r. 

o 

ondrada 
Tebrikler 

Londra ( •·• ) - So•yet 
sefiri B. Maiıki ve madam 
maiski ordunun 24 üncü yıl 
dönümü milnaıebcıtiylcı resmi 
kabul yapmıılardır. Kabulde 
kabine erkiaiyle doıt elçi· 
ier ve general Degol de bızır 
buluamuılardır. 

---o--41199 

Almanlar mem 
un deiil 

Loadr (a.a) - Alman 
m bfllleri Riom mahkeme
ıinla harbi k bul edenleri 
meıul tm k yoluna ıitme· 
yip te hezimetin ıebeplerlai 
ar mak ıuretiyle mahkeme
ye cereyan verdiğinden biç 
memnun Ldeğildirler. 

maalarımızca hayal mahıalu 
olarak vasıflandırılmııtır. 

D6şmaalarımız aBzlerimi 
lıtedikleri gibi telikld ede
dur1unlar. Dünya halkına 
burada temin ediyorum. 

"Kaybettiğimiz bütün yer· 
leri geri alacağız, düşmın
larımızıu t arruzuau durdur· 
duktan sonra taarruza ge
çeceğiz ve n nihayet z~
ferleıia en makbulü olan 
son zaferi biz kazanıcajn, 
o zaman dünya başta konuş· 
ma ve din hürriyeti olmak 
üzere ebedi bir ıulha kavu· 
tacakbr.,. 

-----
ithalat eşyasını bir 

el lacak ve 
tevzi edecek ----Memleketin iç ve dıı ticaretini aheak8 

bir surette yllrütmek en m8Hit 111tJarla 
müstehllkin eline vermek husaıaada tlca· 
ret vekilliğinde çıhımalara devam ••ilmek 
tedlr. 

Vekilet başlıca prenıip olarak ltlaallt 
eşyaııaı fazull yUkıeltmelere ve ihtiklra 
me1daa vermeden lm&ıteblikin eliH r· 
çirmek kararıadadır. 

Btltiln ithalitçılarıa memlekete rlr•a 
ithalit eşyaaını mü.tehlike eb Hlim ıekU
de ıeçirecek bir 101 aranmaktadır. Ba 

hHaıta be Bz bir aetice1e ••nlmlf de• 
ğiidlr. 

Yeni ekmek kartlan 
M•rt ayına mabıuı elmek kartlanaıa 

d•ğıdılmaaiaa y1rıa bıılanıyor. Da.tıtma 
memurları fabrikaları dolatacak Ye orada 
ameleye dığıtıcakbr. Nüfuı cüıdaaıaı sil· 
termiyealere kart verllmlyecektir. 

Viliyette adliye Ye maliye daireleri• a. 
yerleriade daiablacaldar. 

Fh•li de belediye mıatalralırıaı m•acaat 
ederek eski kartlarını alıcakludır. PoU. 
bu defakl tevıiata karıımıyacakbr. 

o 

lstanbulda yazlık 
ekim faaliyeti 

lstanbul-Şebrlmiıin clvarıada leldm fa· 
li1eti baılamııtar. Bilbaa1a Pendik, ·Kartal 
Maltepe çevrelerinde faıla mebze eldlecetl 
anlaşılmaktadır. Birçok çiçekçilerde lıım 
fldeai yctiıtirmeğl diiıüamektedlrlu. ---
Tevziatı mart içinde •~a

nılması muhtamıı 
Ankara-Fakir ailelere ıeker datatal-· 

ıı ifiyle Sıhhat •e içtimai Mua••••t •e
kiletinin alikadar olmaaı fikaraılafbnlmae• 

tır. Geliri ıı olan aile h•ddi ~11&11ala t•· 
pitindea ıoara derhal f ali yete reçilecektlr. 

--.. -
Yeniden 1387 vatan· 

daş kazandık 
Ankara- Son zamanlarda muhtelif J•• 

bancı memleketlerden ' yardamaıı gelq 
olan 1387 ırkdaıımızın Tirk •ıtaadafhia· 
na kabul edilmeıi Vekiller Heyetlace b· 
rar altına ahamııbr. 

----o--
Hatmosta şiddetli bir zıızııı 11• 

Karaköse,(a.a):- Sabah saat 2 .. Hat• 
moıta 6 saniye ıircD ıiddetll bir ,.. ~
ııDhll olmuştur.. Haw •• •Jlal ıakl•· 
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ıenim hauatım bilhassa evli 
erkak ve tadınıara bügük bir 

ibret dersi olmalıdır 
Ben gözyaılırımı zorlukla tutarak atıl

tlam : 
- Sizin aziz dostunuz Nih t, k ndisi 

ile beni bir kumar masaaıada ve bir rakı 
sofraıında yalnız bıraktığınız Nabat, bir 
kadın avc:ııı ve bir namus haydudu oldu
İ~DU pık ili bildliiniz Nih•t, be9im cvi
mı yıktı, beni sevgili yavrularımdan ayır· 
••, fakat aize iCDÇ, güzel, nefis, ıen ve 
ı•la bir metrea buldu, daha ne isterai· 
alı? 

811 llıler üzeriae biraz düı&aceye va• 
na ••cara aordu: 

- Seal çocuklaraadaa Iİim ayırabilir? 
•• lmibıiı, : perişan bir halde cevap . ., .... : 
- Bnl aladea de, çocuklarımdan da 

•1ıraa lteaim keadi vlcdaaımd1r, bea ar· 
bir .Ue kanlık ve melek fibl temiz ve 
.. nm yavnalarıma analık J•pımıyacak 

::: .. ~•ımBı, yavarla•n111 sefil bir ka· 

Ba ıöıler, kocamı bıyniaclea bir yıldırım 
rllai •&Umaı •• yan mahcap, yarı hiddetli 
bU
11 

~·•~r •c vııiyetle yanımdan çeki· 
p ııtmııti. 

* * 
Gueteci Necati bu bedbaht kadını şu 

~zJerJe takdir Ye teselli etmek istedi: 
- Sizia ba yapbfıaız bByük bir kahra

~a.alıkb, Banu pek az kadınlar yapa· 
bilırler. 

Kocaııadaa ve yavrularından ayrılan ve 
P•k çok azap ve iıkenceler çektikten son
ra oau iifal edea, oau mabv ve harap 
edea lııkıaı da öldürerek hapishaneye ah· 
laa lla ka~ı~ onu büyük bir dikkat ve 
alaka Ue dı•layea gazeteciye acı bir tebea
ılm ile fa . sözleri söyledi: 

- Benim yaptığım kabramaahk mı yok· 
H perltaalrk mı. ahmaklık mı, aamossuz
t.lr m~ bunu bea bilirim. Benim öğrendi
ilm brr fty daha va11a o da aile hayatına 
kanlarıaıa iffet ve namusuna çucuklarıaıa 
ı.tlldtallerine bir kıymet ve ehemmiyet ve
n• koca Ye babalar ablik ve namuıl1rın
daa emla olmadıkları erkeklere karılarını 
ltlr çocuk oyaacağı ehemmiyetsizliği teslim 
•tmemelldf rler ... 

Benim ba lrorlraaç feliketimln biitüa acı 
•• ıeldrlerial öireaecek evli kadınlar da 
kocalan tııvik, hatti icbar etseler do yl
M lt61le bir aımua tuuj'ı 0Ja11 içki ve 
k~ rıııh•fl•rlae yalaıı gltmej'e razı · 
•-.malıdırlar .• 

Gaııııtt ci bu defa -,sordu: 
- Madam ki aiıe •oaaada bu kadar 

azap •• ııbrap çektirecekti, Nibat dene11 
ba laerlf, •• diye ılzi kocaaııdaa ve yav
ıldan•ızdaa ayırmak için böyle çirkin ve 
ljreaç bir laileye bıt vurmak lüzumunu 
Wuetti?. 

Tohumluk • Toh mluk ua- Yunanistana sıfll'I • 
1 

• Istanbul - Yaunilbilll 
,Si , ıst nilec k? t tes g İ or yardım maddeleri;götürmık 

Tohumluk isteye ler mıt.· 
halle mümeısillerine veya 
köy ihtiyar h yetlerine baş 

vurara i tek ve borç liıte· 
leriai adlarını ihtiyaçlarını 
yazdır c~klaıdır. Bu listeleri 
ihtiyar heyetleri veya ma-
halle mümessilleri taatik 
ederek viliyete veya kay· 
makamlıklara gönderecek
lerdir. Viliyet yoliyle ziraat 
bankasına gönderilecek olan 
bu listelere göre alikadar
ların tohumlukları temin edi· 
lecektir. 

--···O 
19 Mayis bay· 
ramınaıhazırlık 

lzmirde 19 Mayıı Gençlik 
bayramı ftallkleri hazırlık· 
lırı laemea baıhyacaktır. Bu 
sene ı•aliklerin Al1aacak 
ıtadıada 1apılması düıüaiil· 
mektedir. 

Alsancak sabası biraz da· 
ha tevsi olunacak, . gençlik 
gruplaıı mezarlık kısmından 
apor sabasiaa dahil olacak
lardır. 

luatag ~~i;hiplerı 
tevkif edildiler 

Ht y oteliı:ıde kısadan kıy· 
bolın 8900 lira meıclesiain 
tahkikine dün de devem 
edilmiıtir. Hatay oteli aahip· 
leri olan Beşir ·•e Abdüladir 
tevkif edilmiılerdir. 

Ağaç bayramı 
Bu eene marba ıon haf· 

tasında ağaç bayramı Cüm
buriyet korulaiuadı yapıla· 
caktır. 

Vil yetimiz dabtlindeki 
ekicilere t vzl olunmak nze
re Ödemiı mınbk ıından 
185 ton patateı tohumluğu 
satın alınmıştır. Bu tohum· 
!akların kazalar ait tevziat 
listesi yapılmıştır. Bunlar he· 
men mahallerine gönderile· 
cektir. 

Mısır ve darı tohumlukla· 
rıda hemen tedarik edile· 
rek dağıtılacaktır. 

Kazalarda, ellerlade to· 
bomluğa yararlı buğday bu· 
luaanlardaa beyana tabi tu.
talaalar viliyete haber •er· 
mek ıartile :&unları tohum· 
lak olarak kaHanabilecek· 
(erdir. Bu hususta viliyete 
bildirilmiştir. 

Hava gazı 
Fabrikası 
Havagazı fabrikasında ba

zı iliveler yapılması içia:be· 
lediye riyasetiace tetkiklere 
başlanmııtır. Ocaklar tevsi 
edilerek randıman artbrıla
c ktır. 

Hıvıgazı fabrik 11ndn ay
da 600 to kömür, aarfedil· 
mektedir. Yakında lzmire 
kifi dereced kömiir gelin· 
ce, havagazı işletmesi faa
liyetini uttırac ktır. 

Veri en 
Fidanlar 

• 
Bu sene Merainli ' fidanlı-

ğından halka ve iıteyenlere 
18885 süı fidanı, villyet fi· 
danfığındın ~da 7232 me1· 
vah fidan dağıtılmıştır. Süs 
fi da tarı parasız meyvah fi· 
danlar ücreti mukabilinde 

üzere hazırlanan Daml•p•· 
nar vapuru kıam 1aat 18 
de bar ket edecektir. Vı• 
par bu.defa 2200ltoa kadat 
tutan fasulye, balık, !aob .. 
patates incir; yumurta 11111 
yiyecek maddelerilet 700 kr 
li zati [eşya gihDrecektlr• 
Bu arada öireadijimiıe si• 
re Kızday :Basın Birlisl ... 
iÖndermek istediil yarcl ... 
eşyalarınıadaiaaklhai &seri .. 
almıt birliiln '1 SOOo kilo &.
tutan yardım eıyaaı iP .... 
ye y&ldetilmiıtir • . 

Diiertaraftaa yaptı ..... 
tahkikata aaıaran DaJDll'' 
pıaar Evapuraaaa clla .... 
1000 Yanan fecaiaaa .... 

tireceği bakln•d• bazı · ı' 
ıetelerde çlkan yall~ 
doj'ru t olmadı;ıaı •• 
mııtar. Kızılay rmerk•zi -·: 
meuilliie 1 iöaderdiii :. 
mimle Damlupanarıa • b 
aef erindo çoçukları ~ r·~k 
meceiini vaparda bdll'~ 
yapılmamHıaı ~ bildir~ 
Yunan çocuklarıaın ' ~ i~tf" 
seferde i•tirilmeıi : ..,ola 
meldir. ' -- -

UruivayClll 
neler oluyor! , 

Montevideo, (a.a)-tJ"' !z. 
vay aızırları istifalarıDI ~. 
mişlerdir. al' 

Reiaico nhur, milll~ d,, 
faa • nazarı mtbt6saa ~ 
diier aaıırların iıtlf• lf' 
kabul etmemiıtir. Har~ 
nazırı milli m&dafaa 11 

h21aı vekilet edecektir• ----o--
Hırsızblı l 

verilmiştir. Elektrik 'fabrikatl~ J 
ı~---------.., ı hşan Salih fabrikaya f 
ı Elhamra Sinemas nda ı kilo kömür çaldıtuıcla' 
ı Gayet nefis bir filmin 2 ci haftası başlıyor ı k lanmıştır. 
ı Gördllğll fevkalide rağbet ve umumun arzusu &zerine ı --o---~ 
ı AEBEKA Yalnı~ (1). b~fta daha ı 81Çlk tll~I 
ı Temdıt edılmııtir ı . 
ı Ayrıca: ı...:.oınyaDıa en meşhur piyanisti PADEREVSKI ı lkıçeı~elikt• Y1~ 
:Koaıeri(Beethoven· Cbopia ve Lisz, 'in en müntehıp parçaları: mada Ne~ıbia ve ~ I• JJ~ 
ı 2-Renkli miki Mavı Seanslara dikkat ı ve Keçeçılerde E•19 

., 
ı Her güa ilk seans ucuzdur 12-3-6 ve 9 da ı rlerinde birer bıçak 

narak alınmııtır. , 

ı T yyare sinemasında Tel. ı Cilt ve Zlihrevi·H••~ 
ı 36•16 ı Mütehasllll 

0 
-Arkası var- ı Bug&n matinelerden itibaren 2 b&yük proğram ı O O K T O ,. ~ 

.------=1~0::-:P=--r-A_N ___ ı l BiR B BEiC° ARANIYOR i Salih So~ 
Patates Pazarı f r Bir k bk ba tufanı... Bir n•ı• aıırgaıı •• i ikinci Be~~ 

A ç ı L o ı ı ı Oynıyanlar: Mı ha Au r· B by S dy.. ı h • 
Ucaı - Temlaath - Hiç maar fıız : ı 2-Alma ca sözlü : Dr. Fa ti ~ 

lı · 11E~"ıtı.:1~Ş~ ~:'~il:~ı No. 431 i]f HALLO!. JAN N f -~ •• ~ı.".':1"!i~ : 
lelıraf Adre.i: Serter ı : Oynıyan: Ki sik dans kraliçesi Marika Rökk ı Rontk•• •• l!I•~ 

Pltv. rttıdt 111.Jt.Ld.. .. ı.... • c • Matine ı: H l•aıae2·5·8 Bir B Araaıyor: 3,30·6 30·9.30cla ı rapıhı lld•ja.ı 

'· 
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r.ı ' dostl 0 h ô ı ~ a.da Va- INDIST AN EFSA· 

--=-
•I" Fransanın mu . er ı ş , v: : 2ünü NELERiNDEN 

lllteti~olabilir lıtıabul_- lbtik"r ıuç•• · ---o-..... ._, 
dan asliye ikinci cezada 

l 
___ o __ 

'•dr, ( mahıkeme edilmekte olan 
\at tleıiaaİ '·•)- Deyli Meyi Galatada oba malzemesi 

ri b1tc11 in if ıdrid muba. ıatıcısı Oıhan ve Fatihte 
8irl 'Jor: bakkal M•riçonun duruıma · 

lll1a V~lidlc ,_ C••n.lıurı"y•tlerı·· 1 b't' ·ı . 5 li 't ~ .. _ ... arı ı ırı mıı, şer ra p H 

•ıııı,,ı li~· i ;b&y k ı ... ·.ı 1 . 7 • 7 cezası v rme erıne ve şer 

~~- ti,,,;tlnııreıal Pateni güa müddetle d&k alarının 
ili dIJ ~Q)J ilde çok açık seddiae kar r veralmfştir. 

11 'lh,1 • 11
11111. Amerika· 5 çuval pirinç saklıy n 

~~·••ıt. ~!' lrıdar iagUtere Taksimde Vaogel isminde 
ili Qlıl ,, 'P edecetlni •• · bir bakkalda dün •yat mıh. 

ltlr: ''Utları Hive et· kemenla kararile tevkif edil· 
l ........ 8 ti .... .. lı '· 
~.r·~· •ı ••p aetice1iade 
l141.'-tt~ ltllDJa ortıdaa 
~ '•1,,:· Fraaıaaıa Naıi 
~l IGlter•ltJ d01t

•l bih,. 1•111retiai mucip 

lb_t;~--
1. .. ~d,,.1 r suçları 
~ ... ,., A'-
Gfl '-de ••aalaa ma-
Ptl .. ,, oturan Maıtafı 
il '-1._ L~ll Sarıgill ve otla 
''h uır idi L b b~ı ••t o aa veyi 8 

al "' c,'''" ihtlkir yap· 
b lad Pf11 ~b11rl16t aıahılle· 
~ ''••ıa 1 

1 
•f 1 otlu Ali Kır 

Uo '1ıı:• ••rilmemfş 26 
'1 İf11a d•rıaı kaçırdığı 
\ \lit otl l EıelJi ldSy&nde 
ı,~"baı11 Qt{ Ptterıla !Blrfi aa
~ 'd,, Pt! Qrt Gazi mahal· 
~ ~•dı111 •bınet Ali Tllylü 

••• 11011 ,_ 
ıh.• ot-., le &ararıaa ay· 

"'' ' b• h '-lb~t ırer sıiJr deri· 
~' ''•il~~· !ddiasile adil· 

~a~'•ı ıhr. 
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Bir vapur 
batırıldı 

Madtid(a.a)- Şill don n· 
maııaın bir telıiz istasyonu 
d&a ıabab dört imdat işa • 
reti almııbr. 3285 tonluk 
amiral Kora Amerikan va
pura S. O. S işareti gönder
miş ıonra ayni vapur müret· 
tebatandan vapuru terk et
tiğini bildirmişıede tec uü u 
ajıadığı yer teıpit edilme· 
mittir. V epurun Şili sahi· 
lind n pey uzakta hü'cama 
uıradığı anlaşılmaktadır. 

---oı---

Tandjong 
Jşga edildi 

Tokyo (a.a) - Cenup de
nizindeki bir japa üssünden 
bildirildiğiae göre japo 
kavvetlrri Sumatr adasın· 
daki Lanboeng köyü üzerin· 
de bulunan :randjoenb Ka· 
rangı iıgal etmek ıuretiyle 
Samatra ile C va r sında 
kısa müoa ale yoluna kes
keımişlerdir. 
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•l~~lıtt,a llıelc ıere 11hbıt Loadra (a.a - Ofi bildi-
'4~'1hı lld:~.~cap. eden tah. rl1or: 1940 temmuzund Re-

ıu,1 'CUfttır. Baalar ıulkebird lagiliz donanmuı 
lh.._ •re ••rllecelıtlr. tarafıadıa tahrip edilen 26 
.,,.._ ..... ......,_ bin tonluk Fraaııı zırhlısı 

" llJınıer camı. diia T:_u•"!:laılşlir. 
ı."~ııı langresı Elçilik kauand 

)\~ :• htdı Yeni Delhi(a.a)- Suudi 
·~ ''ilk ~•e9enler cemi· Arabi.tanın talebi lizerine 

t, c~, 0•ıreıl 27-2- Ciddedeki it ly n elçiliği 
1)\1 ttll, ff,,~116 ••at 16.30 kapaamı br. 

~ltt. •vl aalonuada ---o--
Manisa da 
Tevkif ,e 

Mani11d fabrikacı lnmet 
ile tüccardan Faruk çelebi 
un, bufday ve kepek satış· 
l1rında ihtilrirları görüldü . 
iQaden tevkif edilnaiılordlı. 

_ Nevyork, (a.a) - BuiÜD 
Amerika birleşik devletle· 

_!.İDİ_ ilk reisi cumbaru Jorj 
'"'V•ş!rıglonul!_ 130 uncu ... yıl· 
ndönümünüa katlanmasında 

r ~ Ruzvelt bu --milli ıünü 
bir nutukla kapıyacakbr. ~ 

--o--
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. G .. klırde Yapılacak ıııt 
_ '_. (Çeviren: HelH Zoki Oama) 

Pravda gazetesinden: 
-2-

Maraagoz evinin bodrumundan yakını•· 
daki çayıraa ortaıına kadar bir liiım ku· 
mıı, liiiımıa ağzını bir kaynak tafi1le ka· 
pamış, yedi gün so ra mihrace Uerl relea· 

~leri toplamıı, onlara marangoz Aaaadama 
müteveffa pederinin yanına ıökler• çıka• 
cağını bildirmiı, meraıimde ha11r bulanma .. 

Karaburun kazaııaın Ye· tlaraaı emretmiı, b t&n tebaalarının birer 
nice pınar köyünden Meliç mikdar odun getirmel rial tıvıl1ede b11· 
karı ı Sebiye ,.ama•ır yıka· ı 7 ... unmuı .• 
mak üzere ocaia koyduiuf Herkeı mihracenin mrlai 1eriae retlr· 
bir su tenekesi kaynadığı miı, nihayet odunlar yıtılmıı, maraaıoıa 
ıırada çeşmeden su almağa: ateıe atacak mı cınık yerleıtirilmlı, ma· 
gitmiırtir. Evde yalnız kalan' Hagozaıa alet torbHı boynana aıılarak 
Meliçin - bir yeşındıki oiluf mancıaıia otartulmaı, odunlar ateıleamlı, 
Faik su tenekeıiai ellemiı ~mazika çalmıi• b111lamıı ... 
teneke devrilmiı ÇoÇ'üğa~I Herke. g6ılerini odunların çmkardıja ai-
vücaci~- bıŞlan rak '•yanmıı· ' firi ıiyab ve yatlı dumana çevirmlı, hu 
tır, z al!ı çoçu blrİilöa7 daman o kadar kalaamıı ki lçlade bir t•J 
7d-ölmüştür. farketmek mBmk&n değildi. 

-- -
c • _ ._ .... urıyet 
~oruluğu -

Cümhuriyet koru1uğuuun 
tanzimi işi bir h yli ilerıe:-
miştir. Muntazam surette 
ağtç dikilen bu koruluk ya~ 
kın senelerde lzmlrin en gtf.'E, 
zel mesirelerinden - biri öıa:
olacaktar. 

Herkes dam•• ara11ada aiyala fili •• 
maraaroı Aaaadayı bavalandaklarıaı ılr· 
mek için uiraıta bir lada re11am Aaı•da 
bağardı: 

- Ha ..• lıte, iıte fil 1&kıell1or, maraa· 
goz da iiıtllade yan relmiı .• 

811 ıeı lzerine herkeı dikkat kulldi Ye 
likia baıka bir gören olmadı. 

G&nler ıeçtl. Maraaıoı ha rtıal•rl em• 
de Hklı olarak geçirdi. O, dııan pkma• 
dı, lceadlal ır&aeı• de eaatermecll. Her ... 
bah her tarafını ıltle yıkadı. Ba qreUe 
deriıl beyaılaıb. 

Nihayet bir ı&a be1aı ipekli hir elW.. 
geydi. Batına bir kefiye ört ti. Naraal lalı 

S çtan kumal~ bir yüzle ıaraya gitti. Mlluacenia lamu .. 
V _ na çıktı ve dedi ki: 

Harbi iptiduındaabGıi ~ 
bütün Avrupada büyük .bir 
iptidai madde kıtlığa vardır. 
Bilh11sa yün ve pamuk :bırlt 
çok memleketi rd beiieİI 
biç k im mııtır. Bunan için 
yüa p muktaa başka m d
deler(e 'yünlü veya pamükfu~ .. 
k.umaşl r y pmağ Ç;lıoıl · 
makt dır. - - --

Son zamanlmrda kum•ı · 
im li için hiç kla gelmiyeap 
bir iptid l m dde bulunmuı· 
tar: Saç... lnHnın aaçlarile 
Ankara ıofuna•benziyen çok 
day oıklı kamaşl&r Ly pmak 
kabil imiş. Bu suretle İDH-~ 
nın kıymetli bir iptldai j 
m dde olduğu aulıoılmıı! ... 

Bu keşifte bulunanlar,İ 
şimdiye kadar atılan f Hçla· 
nn bir zerresinin lbile feda 
edilmemeıini tavsiye edi· 
yorlar. Maamafib uçtan ka· 
m ş yapma kolay bir iı 
d ğil bunları toplayıra 

reknl rine göre ayırmak 
dezenfekte etmek ondan 

sonr kumaaı dokum'• li· 
zımdır. 

!asanlar. ıkışırlarıa saç
larla kumlıı dokuyabilecok· 
1 r. ıaçsız kalanlar ne ya· 
pacaklardır? 

- Gittim, blylk milıracenla koraiıl•rl· 
al, pencere •• kapılaraaı yaptım. Çok 
memnu• oldu. Siıe c de bu mekt•b• 
g6aderdi. 

Göklerin mihracesi ojla 1erlerla mi .. • 
cesiac şuaları yazıyordu: 

- • wam nr-

lzmir Askerlik Şube· 
sinden: 

Yedek ıubaylarıa matat olaa yoklama
ları ber sene h•ıiraa ayıada yapıhrkea n 
Hne gösterilen lüzum Bıeriae ıallat ayı••• 
y pılmııtar. Ba :yoklamaya hir çok J•d•• 
subayın gelmediğinden bir hafta dılaa tem• 
dit edilmiıtir. 
YoldamHını her hanri bir ıebeple yap· 

tırmayan yedek ıubaylınn laemea JOlıJa .. 
maya müracaat etmeleri kendi meafaatleri 
icabıadaadır. Akıl takdirde 1076 u11b 
••11uaunun 10 ca maddeılle elli lira para 
cezuına mahkum edileceğlaia bilrl edi· 
ailmeal. 

Izmir Askerlik Şube· 
sınden:· 

Kısa hizmet bıkkını hılı tım ebliJetaa· 
meli erıba hazırlık kıtaııaa ıevkedilmek 
üzere. Gelmeyealer hakkındı aıkerHk ka· 
uununua ceza hükGmleri tatbik edlle· 
cektir. 



-·-.. -----
lıtanbul - Birinci ağırceza mahkemeai 

çok pyanı dikkat bir karar . vermiı, eniı
te1lni bıçakla yaralayarak öldüren bir katil 
ıaçluaa, aefiı müdıfaasa baıkmından ma
nr rirerek beraat ettirmiştir. 

Dava,. mena ola• ve bir müddetten 
beri clar111muına devam edllea katil hidi
ıalaia 1ebebl ve ceeryan tarzı şudur: 

Ferllrl7lado otaran ve o civarda otomo· 
bll tamlıciliii yapın Hlianü adında bir ~·· 
hıı, ı••e Ferilröy ıakialeriadea kayınbira•ut Hbe7inle ailevi bir meseleden dolayı 
clarıa• bahmmaktadır. 

Baadaa on ay e•••I bir ıabalı iıine ıitmek 
bere eviaden çıkın Hlıa&~ ıokakta kayın· 
Wıa•wlae tuadlf etmiı •• darl"allıldarıaa 
..... , oloa mueleJI tııelemiıtir. 

lffe M Jl•dea ••itte ile kayın .. lrader 
ara11a•a ~·k kıta bir zamaada kavra çık· 
-.. ini .... c1a Hbnl ella4ıki acu ıivri 
efe ile H ... ,.ı 7arallmı11 o da ayal •leyi 
eBaclea kıparala eaiıteıini ildlrmüıtlr. 

la ••ala •ak'ayı miteakip hastahaneye 
~ldınlaaHlıeyin, bir ay tedıvi altında kN
clı~a aoma mevkufen birinci afırcezaya 
•••keclllmittir. 

Birçok enteresan 11flıalH reçiren bu 
cla•a 11r11ıada katil mevkiinde bulanan 
Hllı)'ia, ıaçaaa aefıini müdafaa · endişe
llyle iılıcUfiai ıöylemiı ve iddiHını iıpat 
lpa mlteadcllt ıalaitler dlaletmiıtir. 

Dla kalabalık bir dinleyici muvacebe
al•cle kararıaı tefhim eden mahkeme Hü 
HJl•ia ba ldcliaııaı varid bularak e~iıtesi 
H .. lyl aefılni müdafaa ede .. ilmelı için 
llcllnlli&a& kallal etmıı •• bu aebeple de 
•k .... a IMıraet kanra vermiıtir. -------
lstanbUİda et fiyatı 
ldaabal-CeJebler din mu6ahaya bay· 

•u •••ketmemiıler. Ve bu ylzden din 
••• kaim yıpdmımııtır. Celeblcria id
dian IOD fbler içinde hayvanlarla görl· 
lea raaclımaa f cllıilkllii clolayi•ile kir 
•iıpetlerlala pek ziyade azalma11 lizeriade 
toplıamaktadır. Slril ıahlpleri hayvan ba
... mauafJana azalmak ıöylı claraua, bi
lllıla •rtbjıaı, bana .nukabil hayvanlar 
ıa,.flamaı oldaıaadaa, etia · beher kiloıa 
lıapaa clltu!mlktaraa fızlalııtığ'ını ileri 
ılrmeldecllrler. 

Dla •bala mezbahada hayvan kesilme· 
mul ilerine me11leye balre iaıe m&dür • 
llil •aılyet etmiı •• 6ğleclea ıoara bir 
miktar laay•ıa keıllmeılni temin etmiıtir. 
81feı taraftan yıpdaa tıhkikat aetice
ılacle bazı cıleblerla bayvıa gönderilen 
yerlercle•ı ajaDlır1aa teı;rıf çekerek iı
taabala tlaa1•aa ıöadermemelerhlİ bildir
cliklerl aalaıılmııtır. Şehirdeki hayvan 
ıtoldar1m azaltarak fiatları yilkaeltmek 
10laada yapdaa ba hareket &ilerine tah 
kikat reaiıletilmiltir. Ba buıuıta ıuçla 
rlrlaealer cezalıadırılacalrlardır. 
Dlf ır taraftan alikıdarlar iıtih11I mıata
blanna telıraf çeker~k oralardaki e111 

fiatları ve bunyı ıelinceye kadar görll• 
le• raadlm D kıyıbını tetkik ettirecekler· 
dlr. 

lngiliz kabine- Bir Japon me
sinde deği

şiklikler 
Lendra (a.a)- Baıvekilet 

dia aıaiıdaki tebliil net· 
rıtmiıtiı: 

Kral aıaiıdaki tayinleri 
taıdik etmiıtir: · 
MBıtemlekeler nazırlığıaa 

Vikont Fren Bolu, harbiye 
aazırlıiıaa Grigı, ticaret 
aazırbiıaa Hunıb Dalton, 
nafia ve ıayri menkuller 
aızırhğıaa Lord Sportal, 
tayyare lmallb aa11rhiaaa 
Glle•ellia, lktiAdi harp aa· 
11rlıiana Vikoat Volmea ta
yla edilmiıtlr. 

Üç hafta kadar ticaret 
nazırlığı eden Gll~••lllain 
tayyare imalltı nuırlıiına 
retirilmeıl &zeri•• Daltoa 
ticaret aazın olmaı ve ye
rlae lord Volmın reçmlıtir. --·-··--
Dünkerk zırhlı
sı Tulona geçti 

V ııingtoa(ı.a)-~ Fran11z 
doaaam11ının bllyllk zırblııı 

olan Düakerkhı Tuloaa geç
meai Amerika mahfilini fev
kalide ıarelte alikalandar· 
maktadır. eDcliıe daydukla · 
rıaı Aklamaktıdarlaı. Hari· 
clye müatqarı Süaner V alı 
Amerika bilkümetiaia hıdi
ıeyi alika ile takip etmekte 
olduguaa gazetecilere bil
dirmiıtir. 

HALlll SESi =~~rur .. 
Un dağıtma işi 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
Her pazarteai iıtiyenler• 

ekmek yerine aa verilecek
tir, diye ıazeteler g&alerce 
haftalarca yazdılar, t>ea ae
aelerdea beri ekmek aldıfım 
fırına baı vararak bana ela 
alaca;ım ekmek karıılıit aa 
verilmeılai iıtedim. F111acı 
un vermenin keadiıi için 
zahmetli bir iı olduğunu ıöy· 
liyerttk bqından savdı. 

Hükumetimizin halkımıza 
yardım için ) aptiiı bu ua 
iıini fırıncıların keyfJae mi 
kalmııtır. Alikadarların na
zarı dikkatini çekmeıini rica 
ederim. 

9~ALlll SESi HAKKIN 
SESiDiR 

busunun 
tasdıkları 
---oı--

Tokyo(a.a) - Bir Japon 
mebuıu gazetelerin r yazdığı 
makalede Avuıtralyalıların 
jıponl1ra karıı faldıiı ~düı
manca tavırlardan harp ka· 
zanıldıktan iUkenia Japoa
lııtırılmaıını t h&kilmete tav-
ıiye ıetmektedir. Mahurir 
yazııında Japonluıa aufaa 
çokluiu her zamandan zİJ•· 
de baıün keadiıiae blı ettir· 
diiiae Japoalaraa ıeaede 1 
milyondan fızla aufula kar
ıılııtiiıaı i11arla i111te •J· 
.femiıtir. 

--o-----
Heyetimiz Al-

manyaya 
2idecek 

Ankara - Devlet demir· 
yolları umum midirl8ili 
Türk-Alman ticaret anlaı

maıı tatbikabadan iatifade 
ederek alacağı vaıo• •• 
lokomotifleri teıbit etmek 
&zere Berliae bir heyet rCSn
derecektir. 

_,_,_ .. ~ 
inek çorap 
geyilmiyecek 

Zonruld•k (a.a) - Aydın 
bayanlar bir toplantı 1apa-
11k dilnya darumuaa te11r
ruf diiılnceıine uymatı mu
vafık ğörmiiıler ve ipek ço-
rap geymemeğe karar ver
miılerdir. 

---toıı-----· .. . 

- "" Dliak6 aatkaa 1'111•~ 
eki: _ ~ 

Moakova (La) - ~ 
ler h•lk komUerlerl ,.. -
Stalia dla ptıalord .... 4 
doaamaum.•123 hçl ~ 
alm& mllaaıebetirl• ~ 
meydaaıada J8pıla• -, 
raaml eıauaa·cla orda~ 
bea ıa aatk• irat et I 

Stalia luACl' hiç bl• , 
ma• ukerlala ,Jaaklt bil 

; uj'raacla harp •' tlfial 
yecek dvama ~o 
lallaa maka .. 11 Ru a1k ._ 
ai• vataalarıaı ma· ..,_ / 
kartarmak fllll katl\1 Wt ~ 
zife ile meıba olarak ~ 
ettljial ka1detmlt • ~yf 
cl•rama çok laemll el' f11 
aa bellrtirkt•• 10ara lfj 

tlrkl: ~ 
.. Almaalu hlrdeaWfe 

hkıatı llpriz aetl~J 
dlı&aceye malik d•~ 
Şimdi de Alma• in~: 
kaıtanlmıı detUis. 
ukeri keadlılae ,.,ef 
cek baılettea mahftlll' 

~-'"-iu ipn iaıal topn 
kızıl ebaliyi taqlk ~ 
tatuyor. Kı11I or•_..... 
Alawilara ı.u.
mele ıttltl•• dair -"" 
aebi baber1er clojrll 
dir. 

Kı11lord a 1artaaflll' 
etmek i.UJe• 
malavedlyor. Alma• 
karı• kla 1oktar0 _,,,.JI. 
Kı11lorclaaaa ............ ~ 
farkı yoktur .• 

uzum pıyasası 

S6zlerlai ya ..... 
ordu ve doaaam..., 
So.,,et çeteleri •• 
yafUID Leaıiain m•~ 
mez barraia. 

canlandı 
Ticaret vekilliii • lniçreye 

ıerbut d6vizle kara izim 
ihraç••• miitaade l etmiıtir. 
Bu miAade neticeai olarak 
izim piyaıaaı caalanmııtar. 
Fiatlar iakiıaf etmektedir. 

- -o-

Macar genel 
kurmay 
başkanı 

Sofya (a.a)- Macu ıeael 
kurmay baıkaaı 6ç rü• kal· 
mak üzere Sofy•ya fgelecck· 
tir. 

-------


