
a ın esi 
.,.;;;;;;;;;:::;._====;,..._;;;;::::,_.==~;;;;;;;;~;.;;;...;;;_~~-:-~~......;.;.....~--~~~~~-:----~---

13 iNCi YIL No.4634 l(tl•r ıan çıkar •• , •• , gazete) HALKIN SESi llATBl~SINDA &&SILlllŞI~ 

#...Vat M•tlarfı H Baımalaarriri: Sırrı San lı ) (Senelik 7 5 6 aylık 4 lir.a) (Sayı• 100 par•) 

Ilı -111: ı S o N D A--K --1-K- A Ticaret veki-
l •E'K limiz ve ba· 

şarıları 
- E_LESI Almanlar t Dagv tarda~ _ __ R_ usların Şebrimiıcle ltulaa•• Ti· 

- - caret wekillmia Dr. Belapt - .... , ... ı · Rus hattı Büyük ~ - ~çak veTa~k Uz, din lımlr ticaret ... 
-.....; r•ti> le m•ııal oı. 

it ~~~ Yardılar Çarpışmalar ~~brikalan i ı.taı.ı.ıif ıacırı .... t11--·~· 
-••k lam•a•· lloıkoYa (a.a)- Ro•!of Beılia ( a.a) - Almın LondH, ı2,3o (R.dyo)- mle1aeıelerl ıeflerlıl• ... 

..._. ...... ~ t •d mldafilerl IOD m••ıile·ıa· b•ıkamaadaaı ıa mal6ınatı Rus1•d•• baHJ• r••·· i l . aıaıluda bala••••, ••• 
ıL.ii IJH ••r .1 el ' • 11A 26 d 11ellceleıial ılıdea ,,..._ .... ,,. h lskl 1 q• aaa ane çarpıııyo ar. •enyor: yın llD • libettla bir ıabıiyetla :ifa.. ..-
~ :· • re· Sarada Alm•alar ltiadeD •ı•i• Donda araıi , temiılt D duiae ra;;-aRuılar o;. ı :nlı, Bacada la•sırl••• t.-.... ·:lla •ıt· faıla taak kallaaıyorlar.. mi.tir. Doa neluiaia tDI 1 •tlartaı ıillıb fabrikaıil~ (ııılaJ teı~ilitıaa alt U 'il I I ~ıu Yeai Alma• laıtalırı doğıuaada dailar bölrele ı oJdurmuıl ~rdar Ru ı lu rf.b· pı ıçmııtır. Vekil &t' .. ıa 
le L 

1
•

11
•
1 

11 a ••· ı•liJorlar. Almaahr lta1ıliyo riad - ıiddetli malaarc:bc J ., ' le 1 b. d • 'La ovwel vill1ete ıiderek ••• 
... r eri• im• h 1 I I w ' ' a arını ır or a I"•• f ' 1 1 I ~ 1 ... _ 1 ma a' elere 1 rmiı erdir. dn•m edİJor. Alınnlır nub•f• ı&a etmektedhleı t\• teli it ere meııa om• .. 

• rwm.. Daımaaı• •ı•i• Dona 112 k lr b t i t d' . tar. Parti merkeıiatlea .-11191 lfti uça •Y e m fer "· "t lce baral.rda çaft tr•l· 
::"""""'111Jıı6ı-•ç •• • l•meıi1le iç ıın tlcldtt i 0 .. ,. ilaracat •• itlaallt ••r-

• ld bmlria çarpıımalar oımaıtur. Al- --- - torli yıpaa fabrikahr da ~eıine ıitmf~, lataabal Tl-
ll...._,lae •• ,. •• maalar top •e tayyare bi· Ata tür ke •urüa tank bim•I ediyor. c•r~t oda11 ,...... kaltlll: 
~ Dr. Behçet mayeıiyle kaaçak ıaad• }. ---o-- etmiı, iç kiıilik bir tlear 

a...L pek tek ... larla Don nelniai reçerkt. Çelenk Alman tay- beyeti1le fewkallde usa .. 
..,... -.&. ma ... arip Raılar da ha•adan bunları ..- ·~ Ankmra (a.a)- EHn11· cın r•yalerial ko•aımtlft • .._k lralit11I mltral1&a: ateılae tatmak· aıa yeni b&ylk elçlıi Gaı· yarelerİ Jn- ilztlm •• incir malaıaHırl• 

............ içi• tadarlar. 50 taakı• lttlraki· ton dla Atatlrkla mani&· ala ıufiyat mewıalan lu-
'9 k 1111 •• btf Uat ll••D malnre• k L d 1_ • ıte ed VWWI~. . 1 m .,·· be aeticeılade Almaalu kat avriai ziyaret '- ert. 21 r e . riacle karar •erme ...... 
• ••~ f a· m••caclaıaan yarı1aaı k•y çelenk koymaıtar. Londra (R•dyo 8.tS) _ aıaın ben.1~ ıelmedlil teit 

?.. bettilıt•• IODra Ruı hattını ---0
-- Dün r ece Alman ~t•1yare· bar&z ettarılmiıtir. Pal••• 

.,., ...... J•rabi1ıniı1ercllr. A&maıılat Maar·ıf vek·ııı· leri Biiitaayanıa mabte lıf mıbıall bakkındald ..... 
·•• lktlııt ma· .~, Layıplar makabill do· • 1 • eli l 1 iL t d •• 11 yerlerin• · blcam etmlıler· yet en 1 ım f, araca 99 ..::•k ile m•t PJ• dotra ilerllyorlar.. DİD tetkikleJ j dir bayrl f•all1et 1aıter· ıllerlJle PJ ••kalan nbt 

t Ve•IHmlı· 0 oi,lerdlr. Bir mikdaı.:, van· baıaılırıaıa hılll lfl• : 
ltlala •• elel- H b k lıt•abul - Maarif ıe· • J 1 d il 1 d le isla tletertllil· Bm Ul'g 8 I• kili HaHa Ali Ylcel düa fıabomb111da atmıılaıdu. et e ece • •aa •J 

~-~~· Jd latanbalda ltetkikler yı p· '( ansıınlar kontrol alhnı tir . 
........ :-~:~ Dl nasıl o u? mııtır. .ı . nmııtır. 6 tayyare d&ıli· TltlD t•cİll11l1l• ,.,. 

Loadra, (a.a) - Ham rlllmlttlr. tatı luı• bir ıor ...... 
ftl.llo

8 
Seü) Wa ltarr llerla• ... oelld alrıam ---- --o-- pirim -aoleal .. alrlua .. W 

... ttr11111a .... , ...... akı• 1imdl1• kadu 1 denizaltı ve • mltaleıl.rıaamattallelm ... 
.... •erdi mi Jıpllaa 'bl• tayyartli akıa· (kı tarafın ba itapta ebemmi1atla t•._ 
..... .. dl luua ..... tiddetll olmut 1 2emi batı v k kllut J•pacıjı ••• d .... 

..... •az • • tar. Ba akıaa 'btt Jlı açalı -o- B2lr BYID)&rl bulaamaıtar. 
'' ...... •• ılklJ•t· iç kolda• iç dair• halin- Moıko••· (a.a) - Doa Taram Hht koopratifia• 

-.. pek ~ok••· de Llcam etmltl•rdir. 2 Moıko••. (Red1o S,lS)- d 1 · 1 1 1 -*-a el ıebri •iınıdaki laarp Vc.I· • memaı ar•D ıı er• _... .. 
•ldelerlal, L•· clalı• 175 Lfa yı•r•• Lom .. Aı•erlerimız maa•ai a · t 1 ıa t 1 b L_ 111 u D ~· we Staliaırada dotrv m f, ma um• • mıı r • 
.. ,..t •••• ba bası lçllacl dalıada aı bir çarpıımadan ıo•ra mt ' ılerli1or. Almanlar ciddi Belediye relal B. a.ı 

.... ı •maml bir bomba atmıılardır. Ham- ıileriadea çekilmiılerdir. llayıptar •eriyor. Almaala· Lebleblclojlaaa alyaret et
••ll•elttl kalla• barı lima•ı •• çok talıtel· Baltıkta dllımaaın bir rıa ka)ıplHı •iır olmaUa mit •• toplaab la•ll ... 
~ · balatr J•pa• bir llmaa ol• deaizaltaıi1le 10 bin tonluk b ı il t f .. 

ti \ •ı lblatl do clataada• elaemmiyeti ha· bera'-er Raılaraoklcle elıem u ana• mec ı • •J 
er klfetla ık lıdir. lllr aa"1iye1inl ltatırdllr.260 Dİ) etlidlr. Don aelarlnim mltaleal.rda balaamaıtu • 

........ lı içla, - ·- o - otomobil •• kam10•, 760 ,akarı k111mlaraaclaki Al· Alrıam kıadl ter• 
• lılulatle ol· H Hlaraaç aldık •e dlımu ıa 11aa Herlemeıi dardaıul belecll1• tarah•d•• ş..,..••lıP:~ 

... lllalat meıeJ.. BfD sonu 2 tabardaa fııla pfy•deıi al 11Uf.tar. f td HlaıJde de fİd• l•liDOIUDda YerlJea sif&• 
lat111ı lalam ti k d ı• v • imha ettik. Bir lntamıı Vo cletll mulaarebeler cereyaa fett• laa11r 'balaam•tl•· •I,, •ala do•t:,:~ ar eı ıgı ronejin bata11aclaa biri de etmektedir. Veklllmiı baıl• de••· 

' ' laıiı B•rlla (a.e) - Gezele· ceaubaadaa Doa aebriai ttlıf tetkiki rl• m•dal ol .. 
....._ ._••recetin· ıer. B. Kriıpi• laerp ıoaaaa geçtiler. Şimdi aelıria bıh· Yu2os)av cak, ijlıdea ıo•r• ıs.,.. .. 

la•m•kta· dair olaD ıöıhrini mevzun ııada muharebe devam edi Ç J • kamlar toplaabnaa rlJ81e1 
balaaolarak diyor ki: yor. D&ıman Doa aebrinia ete erı edecektir. 

~ı ... '•rattatı lror- Bu iJi bir ı•ydfr, fakat cenubun• ıokalmak içia Moıkova (Rıclyo 8,15)- BesorfteD 
~ •ıır dola11ıile bolıe•ik Krlıpi• idare et· atraıı1or. • 5 "le b ı. Yorotlav1adaki iıy•a "ha· 
,..,_ ,. .... , •••• , . till •• ,~tlt•re aua .,.,.. o rekita vatanpeHeılerİ• dlı· Zapte J .·ıdı· 
&.2~• tiltl tllfl mı1acaa ır" l~ •· k M• t ç•• •ı aıaadaa aldı•ları ıiUhlaı • B li ( ) Al 

L .... : -·••ial• konçens oya IS er orcı •• 111ulaarebe ettllsleri •• 1 .K, ·., a.alr- .... 
.....,. •la LI 1 k · L • 1 1 • ... ' .,... • 

• 1.-ı - g r f e ·ıd· söylemi k 8oaaada i l•i8CI ta )'•D kof hatbaıa ceaa el ·~ ...... ,.. gırı 1 yece orda•a•• , •• ı bir dorbe a daki iıtilakl 1 p la tt 
~I llm• •• Berll• (a.a) _ Alman Loadra (•.•) - lllı ter iadirildliiai Yoroıla•y• ;.:mıt .... Boııe~ikr.,t 

•-•••IOla kıtalan Kuçe•ıko doia Ç6rçil parlameatoaiıa. a jıl· baak•11•• fa•li1eti :tadile detle mldafa• etUkl.: 
-- ,..... laaUıal yarmıılar 99 tehire ma11adaa ettel yeaı de · mtcböu k•ldıiıaı bildir· ıorı•• Y•lıHlr•Ja,. I• 
S..., s.ı. slrmltlar•ir. meçte balaaımı11caktır. mektedirler. mittir. 



1111111 fi SO~d IB- ~ırzıslık 
Urllz f!~cııı[rtfr hak Gızi bo lvarıadı D~rvi~ $EH i R HABERLE ~ 

Y11 11 l u ~'I "' hlnıada bir b rakoda ik~- ------ r 
tııdall hi!lıim!ar ~:~;~d·~.~·~;:.,°f~0b~::~ Ekmek çeşidi ihracat vergi- iaşe işleıl 
Aaknra - Med~!l ı ka· madıiı bir sırada Abdülke d•• 1 k • • ) D d• 

••••• boıaa :°a hl\kfimlt· rim cı§'lukMe\met Yaıar UZe ece iSi Ve prim er evre 
rlrle •01a b.ehrr z coc.ıklu tarafıadal!I k ~ · Şebrimiıde bulanan top Ticaret vek11eti ıon ıa· Tlcu•t Yekli 
'-lrkı ..a k' . . apıaıa Hmır.gı· 

••a ı ~ •d'JClflrı ~ıD f!di lurlarak içeriye kirip rak ofiı umum miid&rli 8. mamluda yii&de ona çıka· Hclilmiı ltwl11• .. 
~I maksıdıylo Adlı ' e hı•·ııı l:1 .. d Ahıcn Bengi düa toprak ralmıı olaa ihracat verıisi iaıe mlcllrllt'•I• 

L.111ı· . . ı .. yap11cıgı •a.a a 
ftmu ••ce bar proJ eı h11ır· " lcal t mahsi:•lleri ofisi lzmir cube· ve primler 'muelesi etra- bilt&ıa demir .... 
la . . . ,, a anmış "· y L 
••ıı •• ıJgıhıertJeı mü t~ § v d 83 1 ıinde bir müddet ğahşmıı· fanda tetkikat J•phrmallta· birlikte dlacl•• 

ı..ı , n.11nçeıme e uyı 

1
•r1 aorDı~uıtuİ . b evd., oturan Nikolı karuı tır. muhtelif ekmek nllmu· dar. ihracat •ergilİaİD ia Belediye1e d••' 

.... • c:~p ar ~il~ ce caş Deıpin-, ve lrız lıprola 'V· atleri &zerinde tetkikler dirilmesi rmuvaftk olacaiı bışlanmııtar. .. 
1 ••ma ta ır. '!· ı lerriadea çıkarak Alsanca• yaprlmıı kıta zamanda •eticuine Evauldıtı •• ba Devir •• t .. all 

ftplar tamamlandıktan ıo.ıı· • 'tt"•-ı • b" d .. lzmirde ekmek kalite1inirı bıptaki tetkikat nporu bu •J haııaa lra.., ga gı I& erı 11 11re a 0 .1· 
,. projecle ı•reldl cletitik- lerine çıkan bıcı Ali kızı iılibı için ahaaa tedbirler au" vekiller heyetine tak· miı olı cıklar. 
llU11 yapılacak •• •epr~ Sabriye Ôriı eliade bolıı· &ıeria le röı&ım• Jalnlmıı· dim edıl~ek &zere :oldatu _ ___. 
L'-M. lleclitiae Hvlrolaaa- nın bıçığfJle lıproltyı ıol tar. iz nir fartthraada imal da ıöyleallmektedir. Dı•kkal 
ll•br. meme!i eltladaa Despinayı edıl ~n ekmekler ıtha1le 11· --•--

--o--- da kuıt•adaa ve ıoı me· 
1
•b ed ''":ektir. lngı·ı1·.. foto;w. lamagOrbOZ 

Jqlı -lr tlracı 81 mui ve kalbi üzerinden ---
0

- -- ~ 5 • 

yaraladıiıadın yakaianmıı· Şarap raf ser2isi vı 18 lı·~ 
11-llfllll blÇlklldl tar. U ( Iımir bılk :eviade ba· Vitalia •• k•10 

A § Gözelyalıd• Şımlı ıo · CUZ ıyor · k · ı "' daaa, - Yayla yola zırlanaa Iagiliz univeraite· ço zeagın od 
elwarl•cla otaraa Mehmet kak 6 sayıla evde otann l :ı hiHrlar idaresi ı•r•· f f ve o i'i al çocok Hılil oğlu O ·ban trvaydın leri otogu tergiıi dü:ı r J n .,ı 
r-•clarl lımincle liri kı'ra . oın lrıJ osul! u 50 koruıtan ıaat 18,30 da törende a,.ıl· yanularıaızı b • ~ 
"9 •lJuı ne!ıcesı sağ ayıığıaın "' 1 11or• 
Jlzlacle• çıkan kavga ne- kırılığı bıber ılınara mem 40 ku uıı kadar iadirmiı· mışhr. Töreae halkevi reiıi raber •ılabat an 1 
tla--1 d leket huhnniae kalduıl · tir. Dı. Miehat Oıel reiılik et- •Üaem•lın kol•J 

.... • eJiae geçitdiği Geniı mikyasta imalat miı Ta,•- laoı'l 'z klltlı lblr· Gıyel nazik el 
•k•ek lnçıtıle e• sahibesi mıştar . a • i •• 

yapmı k için hnarlıamış ı ii azuıadan pek ~oia cibızları &zer • a 1aııadı Zthrıyı mubte- ---o--- ı ı 'd · t · i oktlll· 

S 
0 ın ıuapçı •.r ı arenıa ve halk hazar bulaamaıiur. yoıucu eıar 'I • 

lif 1erlerinclea •itr surette ar hoşluk ou karara üıerıae muıkiil- Serıi HDgia bir ıekildeclir. yapmaı. BDtl• 
rarılamııt.ı. Zebra basta· r bir •~ziyete d&ıtiUıluiıi --o-- ve dıpoltrcla b 
~ .. .,. kaldırılarak t~davi Ve SÖVmek ı6yleaıekteditler. Billıııa• çoc•ll 
albaa ahamıı ihtiyar carib Ktçeciler hmetpııa Bul Ş up ami.leri &züm m&· Zeytinyağları taniye eduiı. 
,.kılaaank tablrikata bıı- 9arıada kahveci Ahmet ıbayaasıuı durdurmaktadır. b J k ,. 
..... ıtır. oj!u· H&ıeyia kabvu!ae Yioe şuapçılara aöre o laşaca Umumi 

--o--- Hrlaoı oldu\lan halde ri- ÖU~UD imkia ..... ı olması Ticaret velriletinia IODl • 
Yenı· har:c·ı- dea kadir otla Mehmet için m&ıtabtildea clııık fi- karariyle .. 11,. ıerbeat bı· M üf etti 

Ôr•abal .Ali oğlıa Hlbeyhı yatlarda ıaraplık &ziim al- rakılaa ze1tiayaö ve rafiae A • -

h ıdemır ive Riza kıbar k t' bl ·ı 1 k • ı ara 
1 . ma zarure ı ıı o ı CD • • 1 1 ' t _..lıii r~ esas arı adratt.ıu şat{ ı ılar aebe p yeis Y•a ., Z!Dlr aram ıatıı Şiir 1 Sak ...... -: 

hr. kooperatifleri birliöiace pi· ' ~.uaaaaf•' A.La V kll t digw 4!111 !ril a kuvaa ederek Ş • ya a-umı • " - e e ıu- • e1uimiıdeki 11rap amil· yH ya külliyetli mikdarda - • 61...-ır..ı retlple ffya muvakkat: ka· ~llbveci Hüaeylnin ~Tabık lerind~a mllrekkep bir be- çıkaralacakhı. Banan için tayia edılecetı 1 

aı atlihi1eti1le ve yıbut ve "ul' ı lırını Jt1rmak ıure· b. ı·. i •- d d ki f L 1 1 tırı•~ 
t·ı .,_ ··-ı d yet Ticaret •ekilimiz Dr. ." ıg n auı• aııa • .... zı r il .. ...... sta1· ve imtibıa za. ı e zarar l&a ettaa eria ea 

k r ı t b ki Behçet Uzu ziyaret ederek rakatıada baztrhklar yıpd· 
~-:•da bir .. 1;d~ıa dtier ~:,b.:t11 ~u'ç l ;aptı ~.;.~~~~ ba buıuıları bil ~irmiıtir. maktadır. baslndıı 
"• ,J•re ıoa erı ea m•· t Veılil mesele hakkında Yalaız kıp babraaı -
_,ıara •erllecek.,[barcira'.. "· t ld • d 1 - Bilalll ... Sil" h t k tetkiklek yapıcakıar. mevcu o usraa ın pera· . • t • 
M JOI pıraları.ııa kiJomet- a aşıma kende sataılarda fİteJerin mlıtafı Ye k J1 -
,. lleaal»lyl' \ e ~bak~ki Bo DOVa ia Türkmen 10 Tekaüt tekrar iade1i imkialıra ıal •1 '' aıkeri ~·. 
•Hraf ar ıaı: öoüae aha&· k.ık 62 No.a• otu'ıa Muı· araıtaralmaktadtr.. vek~leltea ııadrl • ~ 
r•lr ••rilmeıi kaurlıımıı· taf.l oğlu Mt'billet Ali Çe Sandıgv I 8a takdirde şiıtler iı· doldurmak ııer• 
•r. tiDchğ ile Ibrabiııı oğlu , ~·· _ de ediliDce fiyat farkı mllı· vesika fotoırıflırll• 

--o---- Muıt ,fa Erdoü•nın üzerle. Aa ınra - lktaHdı dt~- teriye verilecek,. zeytiay•ğı lık ıubeaiae .relOl'I 
• •ekkü.ler tekau"t ıın ıaı d d k dil ı • 

T rinde ıilib olduö..ı aöriile- Y • a ucuza te arı e m ı 
ramvavıa • • '- d f J t · zımdır. • . r rek Y•kalaııaca:Cluı •ıradı Y••ID a .. ıye e zeçıyor. olıcıkhr. f' , ••• 

M-d- 11·- k t a· ı · ·- f d 2 - lıbu ıt 
ft llutnl her ıki suçh; kıçmışıa da u ur . ıuae azuıç tm· ır 111 tan ın aa sallı• t• an aıga · '- · · K~ ,_ mayın ıubaJ Uy eıteıi giio yakalanar •k şe yız ao:nıyonu re111 azım çu,arıl cık yağlırın fiyat· blf 

l·t·ııuor bir daı.b ı linde ruhnhız bir tayin edildi. luı henüz teıb t edilme· memurlara biç ·-" 
" ~ adet tek dulma ve .'ir adet miıtir kayd1111 yıptırlll 

J.taabal - ~ yıld nbe- dtı çift dolrna rnfelı htı· ~ BASMAHANEDE, · rİJle bakılacaktı~ 
rl tramvaylarc.a. uauhılaıuı dıkluı anl11ılarak silahları ALI ULViNiN DiKKAT 1 _ 3 -- Fif ~~o• 
elaa . lfJ•lar.a m6zayede al D!ll lflar. YAZLll BAHÇESllO( •• • r.daı c.uıda. Jar ,,~,t 
••ret.le Hlıhn ı. D ı l ÖrıÜ· ---o--- ~ A UR~DDIN Vucuda gtda ,ubılctrlDC\l met 
•lıdeki ayın 8 , ~c bıı· - .. , t) SANATKAR N "" 'j tecoktir. 
IUJlıcaktı·. UC t e er rua• GENÇ VE ARKADAŞLara ruha cjfa 4 _ Fıı dtld 

-·--'>---- ) k • BU AKŞAM • ~ ıubaJ ve ••kerl 

B k t 8Ş 0 ~C8 y .. 1.• - Böyle acele nereye i baıllll 
iÇi ·l$UR&~' Ankara - Ü1irttli me- aşıyan o u gidiyonaı? :~::ı., :: biler•~ 1 

lkiteımelik hacı ıl ı c.ıci· ı:ıu•lar ın durumunu kat'i Dıarrt komedi (3) perde -Sıcaklar baıh mı, bıa 1 k - 1a1s'-
•İDİtleri yıbthrmak içi• ıo H aı erı ma •••i 168 aa•·ıl. ... de oturur ıurttte t.yin eden kanun Çı·nı·ııer luğu lımetpaıa bolnraada rilecelatir. ,, 1 

S.Hlı •ilu A e.:nn fü erbdo liyibuı buıılınmr11 1r. Bu Yeni Galan (ÇAN KAYA) Açık bava s - fitler 31 
W, lnpk bu!t•aarık . ırfıa· liyibaya ~öre. ücretli dev· y UN 6 T 1RyO8 U guiaoıunda ılıyoram. Te ı&nl•tkadar dol• 
... eclilmiıtir. let c.'temuduı m.ışa aak-

A1-ılları hayret .. ereD •ar· miz hava, aefiı muıiki, ıo· tır. _ _., f lldçuııulık c.ıdd~sin· ledilerek ve mJktearp h:a~- " " i k b. ı · ,J(ll',,ı 
• J yete ve Akordyoaiıt u 1ra, ezız ve ucuz me 6 s· la•• 
• 810 ıolrak 3 aonH ulı ı •.r ı il' tekaildliLleri 11uarı S A A O E T ıeler aayeaiade laem vilca· - 18 _. 

""• otarur Hali a oğlu dıhk ıte alıaacıkhr. dama noıd• bem de rubu- yedek ıabı' 
Telepdilt • ' ıf d p d .,.. .... 1anaımıyar.ın Ü4erİr.• Kanan, yakında Bilyük EMiN ATABA y ma ıifı baluyoram. Hele İf o 11aca111• fi 

Mr bı~ık lbuh:..11rakf Mill~t Mecllıiae 1evkedlle- Salıaemizde.. varyete aumHalara beni beye .mlba~dl 
den eclilmt••ir. c~ktır. mı•tedi1or... yola~ar. .· · 

• y 



---------....... ----(HAtklri fSEsı)--------------

T IBRAH1M 
'tanın ölüdürülüşü ••• 

AJomİnyom- lneilterede Kesmefiatinı&Opar' 
dan kum~ş- Kadın güzellik mües· zam gapılması 

Da Jimarka i• madenden seseleri kapanıuor iteniuor 
YAZAN : AHMET REFiK 

lrumış y.1pılmuı r. a :>aıl•- k ı 
A vrupa barbio i ı> bek· lıhnbul - Şeker ılr et nı lmışh r . Kopenbıgda mı- ld 

leamiyeo c~ti c< l ı il. den bi- toptancılara vermekte o •· denle kar11ık pamuktan ya · • k d ı.J d 
ri •de logılt t r•nı n büyük gu ıe er Hn 1• arın aa 

-- --- pıl oış bluzlu, kadıo ku· ıebirleriade kadın .. berber· para almakta leli. Son 1••-
.. 11:.... maşları çok rağbet gör- ferinin güzellik mllesseae · lerde beher Hndık bıf .. a 

.. ~ ...... laar ılaeıi 1arayı• karaahk servi mektedir. Bn rağbetin ıe- t • ' k _ b 
1 

gO knruı bir zam yapılmı•• 
..... •• Jıo,.amlı l ı yalcl11dadıaı eınada b b" ' · ku ılarıa ıo erın!a •panmaga ış • · 

8 
· t k ~ ~ .• A ... 1 ÇdlDlr arıa LL 8 l•ltUI b" ekı ,yenı b mf ı t ı. ın 11ıdır. ~Loııdrada Manc · tar. u vızıy~I a·~ılııauta :--.ı raa•at ar •• mlr••••Pi r a ır ru tan mu a aza e me" ~ . . • toktancı tacı er vı iye • 

İlerlıtllıl ılrlldli. O• bet OD aliı klıiden ba1hasına malak olma11 imiş bea~erde, .Bnmıngb~m~a.v~ muracaat ederek fiıtlarıa 
L. .. L 1 b 1 p H ı·ı M 1 y i ,_ ) . . logılterenın bu kıbıl buyiıa d b' ... t . I .&ı ~ •• ı ı ıtı •treaa ı ı mınav aı • ea aamaı ar ıçın pa- . . . . yeni ea tea ıtıaı ıı emıı er 

L~t _141ıre edlJordu. 1730 iıyaaıa bu zorba rı- 'mukla ölemiayom toz• kA· şe t.ılr!c~ınde ıımdı bır tek dır. 
~"'-f11 Vaizi lıphiıade ile Araavat Ztilili Aa· rışhrılmıkta ve bu h•mur kadın berber~n~ rasl~nmı- Bir 11ndık ıeker 56 
Ntııaı. ılılerlle llareket ediyorıa:, çarıalan ve dan bir iblik elde adilere~ yor. D•ha kuçuk ıebırle.r- lira ikan 56 80 e çıktıtına 
ı del L k k de mevcad kadın güzelhk - •- •- · b her l\tl) •tırak taraftarlarını aıtbrma1a ua ıyor· hunuala kum•ı dokunma . . 'L. gore .esme şeaerıa e 
~., lıaılılı Takti Parmakkapıda toplındalar. tadar. Alilmiayom ipek yün müesac1tler1 de bırcr 1 1 kilolı'una 60 para kadar bir 
.a.ı.•lt•ı• JlrlJ•rek: *D"•amımız var. Bizden ve diğer maddeleri aluiae ıer kapınm~kta~ır. _ 

1 
zam yıpılıcıiı aalıııla;aak· 

""•IEı 1 k ı 1 1 d" . B K•dıa guzellık uıueue t dı dal • arıaı kapayıp bayr• a tına ge ı a" ı- olaHk harareti çekmeı. u- , . . .. 
2 

a r. 
11

• Bir dakika ıonra e1aıf d&kklnlHını aua için ia11aın vücuda· se crının ~kıpınm19ına 1 Fi.t Milrakabe komıl· "I• L ıebep vardır· b" 1 t el .ha it ••pıdı ıillh1nı kapın Etme1da111aa lıoştu oua gararüti dışarıya kPç- _ · . yoau ır top a.a ıaın • 
llaı1d•11ıaa dotru ilerledikçe bir Irat dab• maz içerida mabpuz kalır • ı ·- Gunl ık müeı. e-

1 

mHtl eyı h•lledecelltlr. 
•. Bıtı11 lıiler ellerinde parlak ıiliblar eı Diier tuaftaa dııarıdık ler~ade çok kulla~ıl~n kreın· --C---

._t •tll1orlar, dlklrlıılarıaı kıpatıyorlar, Levnt ıoguk da bu kumııt.a g .. leurt, bo~ıluın a mamuı; ilk OkUI igvratmn. 
"''•L.-~ k ı· ı 1.1 • • · · · · 8 2 - ı<. adıaların tuva- U t ~ı.. ime raıtgt ır erıe yo aan çevuıyor· çıp 1çer1 gueme... a t e . • . , • • • 1 
lt,~1 9

• çoıkaa l»ir ael gibi Etmeydaaına doğru beple hariçteki ıoğu\ · a letten t•ytde bı şka ış e e 1Brl010 nakll llıtır 
1 

1
· karıa .. hlal ı iç koldan ilerleyen kaf it irsaaı rabıhız etmez. meşGg~ 01 1 ~kısı.ü 1 

. ı Ankara Huhlık ev-•• ı · b b b- d& S C uze ı m e11eu : erı n· • «. ... re ır ıelınez &ı &tin uy& . oara e Yeni 11um•ı kııın çe ıı.ı d k 1 . b 
1 

t - ı ·ı '- gibi meıru 
1
aebeplL"•le 

.. .. i 1 ~ ·- b • . - - e rem C"rlD, oya HID U· 1 IK 
t "•t •c b61Br8a .a11nıaı ve ayrıgırıa len könür bubraoı yuıu • b 

1 
- I b ' li ıikten diğer bir "Yi-

• '9'I çeriler de iltihaJt etti. Artık biitün den meydana çıkmııhr. B t kea~uı ~n .,~~ ·y8~· 1 
e r :~- va ki ll rini iıtemit Olaa 

1 tlaYQUar çalınıyor. halk iıyaaa dant olu· ıurdle sobaya kömüre ib tı · vy•P_ı mHıdn' aab 1 kerı ~elıyodr. i:~ge =~ul c:aa•etmenleriala 11.. ı • •- k • 1 1 · d ag, ı ım ı •ı a ış er e •. ....._-~ • ıtıraa etme iaternıye~ er e' ınıa tD 

1 

yır olm11daa insanın kend. k ı ı 1 '-t b 'b" d nakil listelerinin hısnhta 
, '"::.._.,. • T • • U• iDi mı11: •, u gı 1 mı - • '-'t, cııaret edemiyorlardı. lıtırak e~enler kendini ısıtmHıDı temıa et delcıri yap •D fabrikalar tam~mlın~.a~ ~zerecbr. lla-
~.I Dı9rlal• blylldljlae .baıumetler1adta meğe çıhıılıyor. Harp de harbe yarayın maddelerin arif Vekılı'?ııın f.ta•b~I· 

ltıadaa teJirci olarak iltihak ediyorl81dı. Yam ederle ba kabil bıfh İmaliyle rmeşgul oJmakt · · dan d6amuındeD IOUH lı,-
'• 

4
• Saraya l:tHledilderi giyli iatikamlardıa ke~ flere de şahit olacı yı dar. ttler taıdik edılerek J•r· 

-1•ılyet ~i111cli1orlar. bılluiadea memnun mız şüphesizdir. log l•z kadınları da tu· lerine tebliğ oluaacakhr. 

~:le Jeaı hlklmet adamlariyle çnirtcek- ™ ™ - valelle ukiıi ikadar mtş kadar ber aeae lueaılcsr, 
'"• al ıcıldara memDriyetleria bulyalaıİ) le Dı• kkat K ı 
1 gul olmuyor. . adın arın dudak r boyaları •• 1ak• 
·~··· ı1t1ra1ı ıçın "••dıı.,ı.de ku" •t Bu uazıgı mutlaka t>üyük bir kısmı amemleke· için borice bu kadar P"• 

laı tin mlidafaasına aid işlerde gidiyordu. Mecleket içiade 
._.., t&11 bu aarıkh, lravulıla, keçeli, clbc i, k vnife [almıılardır. Diğer de .. bundan baıka imllt 
t ı~' lollll, cobil, OÇ, İbllrHlı, HfllD k&tl yİ o ugunuz luımı do tuvaletten ıiyode vardı. Şimdi bül6D ba ' po• 

''l ,~•. •~IJorcla: Gaziler caddeai 212 başka itlerle uğraşıyorlar. ralar tuarruf edilmektedir. 
il ••tlaım.. 214- 216 - 218 aumaulı lcgilterenin bu ryfizden Bir gazete: .. logiliz kadını 

~ •r tlıll lllılero ıalebe çalcnııb. Din de depomuzda yapmıı olduğu mühim taaarruf temin tt· krem, boya ıiirmekle bera· 
::• telDlal lçla kullaaılıa bir vaılla idi. muz fenni teıkilatla ve ç H tiği kaydedilmektedir. Bu- 1 ber eskiıi kadar, ~attı,. eı· 
~ ... I Yeal~erl ajaıı ile Sadrlzam ketb&da· . aua miktarı senede 6 m·l- kisiatlen daha cıııptir" dl· ~ l&llD L 1 t Biti hlikD t d kotayhlLl ı ber cınsten ve I 

•• •• mamıı ı. • me a am• • . yoa lirayı geçiyor. Şimdiye yor. 
' "lalllaclekl yahlarıada, ıakia ve Hude, ller boyda ve 11ttnılea 'b· 
llttJU~Jırl lçi•de keadileriai kaybetmiı- atta ıobalık odun 11t ı şı 

"- yapı.malda beraber her nt: vi 

~ lı1a11 ıehirde baı ıCSıterir ıöıtermez malzemei iaşaiye buluaur. 
t •tlald111 Mehmet pııa yola çıkmıı, falut Müe11esemiz kmk cam, pı
"-dlf ederek oalarıa zor11 ile reri döaaıe• çavrı, bakır, kur,ua, tuıı ç, 

~ •ICll•ıtu. demir çok müıait şeraille 
:s_h1a, ıadrlzamın damadı idi. lbrabim p .ı• miibayaa yapılmaktadır. O 
•-.._ .. '- kıldırmak iıtiyea Hilırin onu, ilk ~ Ö· dua almak: istiyenler ve t 1-

' "'•ldarı tabii idi. Hattı yeniçeri ığuı terinde bu gibi mal bn ' u· 
h ~il bir lııç .kiti ılHak At meydanına kadar nupta Hlmak iıtiyenler ticı 
ti\,~· rlc:ılarda, t~hditlerde. balanda. Kead~- rethaaemize müracaat edeı 
~ •t''••t etlilmeııni ı6ylıdı. Fakat b·ç b r ler. Teltfoa 3732 Telg •f 
't"1 illete manff ak olamadı. Patrona H. lil Sadık Gürtu~ ca 

\"il '' dotra ilerledi, makHtlara b&klmet • d6-6 lzmir 

1~1ttıa mlcuıb oldaiaaa, biaaenale> h t:=M • 
~-·- :1a•I& etme1i ilzam geleceğini aDlattı. Ye- anısa oteli 
~"'l •.tr••ı makale1I bir ııhııa bu hitabıad.&D Keçeciler Lale sineması 

'-' Old•. karşı11 (KuıadHı Oteli,ke 
\!4:

1
••ll•cleld aabitlere karıı n&fazuau koı u- çeciler bacı Sadullah ıok .. I& 

'~ '•••1a ıiddetli ı&ı ıöylemek iatedi .• Fa- 2200. da bay Salıb Zınerin 
ta~h•ıtııır llir vazi1et alarak Ai•J• au~- razoz fabrikaaı karş~s~ada· 
~ )~ dircl• •lbiaeıiai ka•lara boyayarak ı ı:- dar. Bu oteller lzmmn en 
[~'htatıaı ı6yleyiace Yeniçeri ığlıı ha rdzel ucuz ve aıbbi otelle· 

11• Japıcatı•ı ıııırdı.. ridir, fçeriıiade her türlü 
'teıı~.,I at11ıaı• mal1etladeki zabitler• ııhbi ıeraiti ve yazltk duı· 

dt '-Here kablmııb. Yeaiçeri ataıı da teb· lı~ı mevcuttur. M~tl·~• iz. 
._. •t•ıı oat•ra dahı iyi meram aalatmık mare ıelea m .. afarleraa ba 
••ti. otellere ajramıları menfa· 

- Soau Yar - atlui iktiıaaıadaadır. 

• d Tel. ı :Ta yyare sinemasın a 36461 

• Büyük fılım birden Fraa11zca ıöıli 1 : ı · 1 - Gaip Ufuklar ı : . 
: OynıyaD: Roaald c ... ı nan Franıızca ıözlil ı 

f 2 - Zaman Adamı ı . •- ı ı Oynıyaalu:!Maurice CbcHlıer - Olıver Popeaao ı 
ı Franaııca ıöılü ı 

i 3 - Satılık Hayalet : 
: Oynıyan: Robert Donat ı 
tMatineler: G. U. 3,10, 7,10 Z A. 4, ' 0, 8,30 S. Hı 
: 5 50, 9 50 Cumartesi, 1 SO Pazar 12,30da h•tl•r ı 

ı 3 muazzam filim birden 1 
it ŞEHVET KURBANI i 
lYaratanlar : E tuğrul Mubıin-Cabtde·F.Tayfur·Neclll 

i2Lore1Hardi Çifte Avcılarf 
ı Türlıçe ıöılü komedi ıabueri ı 

i3 KAHRAMAN SURA Y i 
ı Garry Cooper - Andıca Leedı ı 
tL.H. Ç.avcılul4. 1S 19.45 Şehvet lcurbanılS.45 21.tSı 
ı Kahraman Subay 17.45 ı 
ı Cumutesi, pazl\, 12 15 da baılar ı 
:Haftanın ber ıünüade ilk seaaılarda aalo•20k•,..tarl 



SAHIF'E4 

Gıda r· uc zlı or 
İstanbul - Hüki:mtl o -ıon \urıır 1 uı nel.cesi ol• 

ak muhteli f gıdn uuı :id lı•ri fiyatları düşıııt ğe devam· 
ediyor. Pırioç 80 l:u,uc:a oüşmüştür, 

lstaabul v Jiyrti i.e y;oıpılmn bir toplentıda son=maal:·ı 
t•I •e iaşe ka. ul .rı etrıfıncl gö Üfmeler yabılmış, ka· 
rarlar verilmiştir. Belediyede b'r iaşe müdü,leri kunıl· 
aak heredir. 

Ha~ ta bakıcılar mezunları 
Ankara - Oıda h11ta bakıcı mektebi bngüa i 1k 

••saalarını vermiştir. Genç basta bakıcılara diploır a 
••rme töreni y. pıla:uş, at keri ııhbiye dairesi reisi ge
a11al Mazl6m me:ıaalara hitaben bir autak ıöylemiıtir. 

Yüzme müsabakaları 
lakeaderaa - Hatay, Seybın ve lçel bölgtlcri 

r.açleri araıında ylizme yarışlara barada yapılauşhr. 
•Jbaa 63 pavanl~ birinci, Hatay 45 pav.arı le ilrhıci, 

lt•I 36 pavaal ı üçihcli olmuştur. 

Japonyada 
Gazeteler 
Azalıyor 

Bera, (a.ı) - Bütün 
j•p••1ada 60 ıuete çık· 
••11 için bir kanun inti,ar 
etmittir. Bu kanun !tedrici 
••rette yllrüklüğe girecek 

•• iter •ila1ette bit razetc 
~ıkacakbr. 

Blylk viliyetlerde iki 
ıaute çıkmak lizım (g'1tlir-

•• b&jü~..,et ayrıcı müsaı
tle Yerecek tir. 

---o---

J .A ponların za 
fına hükôm ., . 
verıJAemezmış 

Londra, (a.ı) - Yeni 
Zelaadayı temıil eden Möı 
yö Tac, Kuray ve Midvay 
denizleri muarebelerinde Ja 
ponluın uğradıkları hezi
metten bıbaederek demiş 
tir ki: 

Bu Japon kayıpları do· 
layısiylc Jıpon donanma· 
ıını:ı zaaf• uğradığı b6k· 
m6aü vermekte doiıu de 
iildir. 

---o---
Brezilya AI- Gruı.1 hartleri 
m9nyayı oro

testo etti 
-o-

Berlio, (•.•)- Fnnsadı 
te•kif ofu.:u. n Bruilyal lu 
dan dol-Ayı Bruilya büt .. fı. 

1. ••ti 41 natıyayı protuto 
~tmiıtir. Bu proteato beoüz 
haraya ıe,memiıtir. 

--.. --

Moıkova, 8, 15 {Radyo)
Kesimlerin biri ,de Almı o 
lar ı le 1 !rnci'o mu911ffak 
old&ı ar. fakat bu ke•İm 
mı!hatebuin :h düf !Danın 5 
tank, 8 top ı.·e 300 den fu 
la askeıi.u imb\ ettik. Di
ğer bir kesimde Almanlar 
bücum.1 'ge çtil~r. Kıy bet· 
t lrleri bir ıaoktavı geri a!
mağa çnlışhlu. Fak 't bu 
hilcamda 150 c<sl't bırak· 
hlu. 

--··--Lokomotifler 
gelcJ~ F~kir çocuklara ve-

rue~~k şeker pa. 
ketler~ haz~r 

Ankua, - UemiryolJar 
idareıiDio yeni lol. 1motif 
leriDden on ikisi l ~t.·~':>uJa 
ıtldi. 

' ıımarlanuış ol .. u c •ğcr 
malzeıreainbir k.um ie Al 
•••yadan) o~• çıl<ar ılm.şbr. 

Gene.ikir~l!İ 
cephe 

Berlin, (a a) - da nlıır 
mlttefilslerin ikiari c~phe
ıiai ihmal et'drdik le ı icdcn 
b11aa dair baz:rhkb '>ulun
maılardn. Fakat bu .~ ·a-:ı 
ceplıeyeı mllthfilderin kaR 
rar Yeremedıkleriui tiliyor
lar. 

lct•nbul - Aylık ge
lirleri 40 liray• k~dar olıa 
c;o'c ç~cuklu vataadışlue 
t .V%i cdifr.ce'<· Şf'lker ere 
ı id Sıhhat Müdürlüğüace 
y pıbo l zul lu tona er 

1 miştir. 

' Sıhhat Müdürlüğü tevzi 
edilecek şekerleri yarım 

f r .dlolak pur ti r [bılin· 
de hnnlımış ve dağıtmağa 
memur cdılen bayır :mnes· 
sesel'!r ioe ~teslim e~mişlir. 

Tevıi~tft bışleumuı içio 
S ı..bat ve içtimai Muave
oet V ddlliii~in emri bek· 
lenmektedh. 

Milli oivaneo bilet1erinizi 

(HALKIN SESi)- -------------

imanlar Meshur tayya Medeni 
çetecilerden recinin mvaf Kanunda 
şikiyetci f akıyetleri Değişikli 

Moskova (Radyo 8,15)- Loadra (Rıdyo 8,15) - lstanbal, - Ş; 
Leainğrad bölgeıiade biı Evnlce 30 Alm .. ı pike bulunmakta ol•D 
çeh miz 22 Hitlerciyi ö'dr· bombardıman tayyarcaioi kili Huaa Mea•~ 
dü. Bir treni dereye uçur· düıürerek ıtıbret kazanan adliyede tetkikat~ 
d 8 l'd • t t ·ı t T b • 1 olmaıtar. Be1••• d ulu. aşçavuı ı erı u · pı o o ruga yapı an ıece d _ k d r 

d . . k enı anan • 
talar. Ba çnuıun Viyana· taarruzuna a ııtıa ederek d'li 1 • 1 b••" 
daki arkadatlarıDa )azıp bilyük ~avaffakıyetler e1de tla 1 tdJ~DtD bll la enme ıgıa, 

höndcrmediği bir meUop etmiıtir. ankete gelecek 
tutuldu. Bu mektapte lider Ba mavaffakıyetleriaden esaılı tetkikat• .ti 
vaziyetten ,iklyet ediyor. biri p~trol kallarsaa ve bir lacağını, J•pıl•C•" 
Bir kıtamız Polunyadan re gemiye alın tam isabeti- kati ıel&lini aaBlll,) 
çerktn çeteciler hrafıadan dir. Bu pilot dan M•lta I larda teabit eyJeOI 
uçuruldu, diyor. harbine de iıtbak etmiş ve k&n olaca,ıaı ı11t:r: 

____ _ 3 bombardıman ve 9 avc ıunları ili•e etllllf 
ld cemın 12 tayyare dilt6r "_ Boıın111••'' 

12 Günde 2 müıtür. bıtuılması için k•'!-
•ı ' • --•-- büküıııler konlll•~t 

mı yon. gaıp H b b t ,.ç yoktur. sa b~ 
Moıkova (ı.a) - 15 u u a ID bikimio mOrık•" 

temmuzdan beri Almanlar Teslı•m dlrine bıih k•
1
• ·~~ 

iki milyon asker ruybet- Vekil inı••• 1 

mişlcrdir. T • bl • mit Muğla ce~• 't 
arı erı li•aa adliye zı .. r••· .J 

Bu ~ un' 350 biai ölüdür. " ~ 
Artık yuahhn tışıyıcık Aydın (e.a) - Keza ıinin sayııı dort 'f' 
tren baluaam maktadır. kaymakam ve nahiye mii- duğunu, yeaid•~UJ! 

Her gün yüıluce yara· dür hri vali ... in yanında top· olan lttaabul 
1 

bil 
lanarak viliyetin iışe du- yının muaızallt ·,d'' 

la Almın bakımıızlığıadan cığıaı da ıöyle1111 
barp uhaJ randa ölmekte· tumu hakkında konuşmuş· .;;;•4•1,...-:• 

dir. !ardır. Son kanun macibin- Jlk kurtJ d• 
ce bu babı tın teslim müd· fi' 

---o--- deti tetkik ediJmiı. buğday borsa .. ~ 
Gômi inşaatı fe arpa gibi bc-bubatln Maniıa - ' 

tezga .. hları f aaııuete tealim müddeti ı 5 eylül ve dekıiı kaıu as~-~· 
diğer hububatın teslim h köylladen A f 

t·ı miiddeti de eylül ıoau ola· Sayan tarafıacl• _.f' geç 1 ar r• k tubit edilmittir. edilınit 'dBD bo1·~d-' lıtanbol - Haber aldı· --•-- rilmiı Ae tacir 
1 fi 

ğımııa göre Karadeaizia , O [ maı Ateı tar• 
baz• m•nta1r.ı.,ınd• kurur- Büg k içimiz ııuruı• müb•1•:,.11 
ma11 kuar lııtuıl'D·ş elan h k t tt• 86 m8D•

1
' -N 

iemi irş ıat teığibl rınıa are e e ' bayıa!<larıa ıO~l~JI 
proje! :ri V4'kıletçe tudik Ankara (•.•) - BerJin ilk 11tiıta ••

11 ·ıe i/ 
re heyeti reitl 1 

edilmiş ve bunlardan bir büyük elçimiz Sıffet Arı- davetliler bııır 
kısmı faaliyete geçmitler· kan dü11 a~şamki ekspresle .J 
dir. 200 tona kr:dar motö: • hareket etmit ve İ•ta1yoa· tuz. U • 
ıü ve yelke ı. küçük gemi dabaric;ye vekilet erk•n• Limon tuz. 
yapacak olau bu tezgah· ve doatluından mürekkep tından pablll 
lardan Bartıoda olarılu 150 büyük bir kıl abalık tara· 
tonluk ~eaıiler ioşa ıuıe 

başlanılmıştır. Elyevm 2ıeb
rimizde kurulmuş ol ta 

200,000 lira serm•y• li ge· 
mi iaşHt şirketi de bu ba-
9ıtdide daha büyük ve UZ· 

ak menfeler i,liyecek ğe· 
intacı içın töığıb1ar yapıl 
mıkt dır. 

Petrolsuz 
Ztıraat 

fındao uğurJın 't.lfbr. ııuorlllll 
BERLlNDEN AYRILDI 

Berlin (a.a) - Mem]e· Memlekete ~ 
ketine düamekte ol•n 1 ör· bıılüaan 30 100 

11 
kiye büyük , fçııı Hüsrev 

Gerede dün altşam Be lin· 
deo hareket etmiıtir. ea. 
yük elçi İltHyonda Fübrer 
adına devlet nazın ve ba· 

moa tuıu 100 " .• ,ı• 
ytJkaek fü•t• d• 
olduğu hak~ 11 Is• 
yapılm.ıfı. ~ı•1,,. buıusta tetkik 

riciye naım dıaa baridye ms•'::rk, '1la tteıl 
müsteşarı tarafından selim U U , .. 
lanmıştsr. .., r. 

Moskova (a.a) - P.ıu- Hariciye nazırlığı şefleri r& P) / 
d di} or ki: ile bir çok de•let parti ve Kahire (•·:.~ 

"H :arp muazzam miktar ordu müme11illeri Tiirkiye Hlik üm süreO -· 
d1t pt:irole muhtaçtır. Bu büyük elçilıii memurh rı ve ra puar ılıf' ı 
on r:iç in ıirutin trıktöı· kordiplomatikten bir çok hupte sekiı11'~t· 
ferle d•ğıl, beygiıler ve ti üye de istuyoada bllyük arazi kaıa1101•f 
iJe yıpılmaaı Jizımdır. ,, elçiyi uiurlımııhr. yoktar. 

( Slldlt ) IU9eal11lle• ahaız.. Çorr.kkapı Polb ll•rk••~ 
~•rıııı ••• 164 NHo• Yalaıl• uaı•ı• ,., •••• 


