
~ t " a 
4 br,~liklerinden g6rdüğü kolaylıklardan minnet ve 
fGJt,Qrafcı baltıeden lngiliz sefiri son ekselans 

~ Sir Knahtbul 

~ıa lııgiliz ıefiri Sir Kna lan Bkledıye reisimize hitap 
tp'te rdikaaı şerefine ederek lrad ttigi nutuktaı 
ı) ''k ada gaıınoıanda "Bugünkü ahvalin müşkü-
~_; telıi Dı. B;bçet Uz llbna rağmen büyük Brita -
~ ' 11 Verilen ziyafe p"'k yanı bu s neki fuıuda gös· 

~laıuştur. Sefir cc· terdiğl faaliye• v muvaffa· 
~I 'A 1J10na1ebe.tl 1ı6y· lnyctin temini busu unda 

.._ ltt.ı' "utukta Türk . in· sa'yügayretleri görülen b.mir 
ı.:' l, '~ıtun lngiltere ile general konsolosuna tezek-
•1'11 ,t'~ •iyaıetinhı esasını 6r etti te Tüı · lu· 
'ıı.. ti.. . 1 1 • • ~-.. 1' i•nl ve buoun de- giliz ticnet mu11me e eranın 

tt~lti6rlc. loıiliz ti car tl- 1938, 1939 senelerin• ci bc-
it1a, te muv.kkat ol- ten 1940-1941 yılları da göı· 
'"t 1 bu ticaretin iaki- terdiği fevk iade ter kki ve 
~I teiİtıi, daimi ve mil- 1 inkiıafı rak mi r i tinaden 
t't~ttı&Qaıebctlerin esa- bildirmiş ve meseli seı,elik 

"fı1a ~ t:d ctğini, bu in- 158000 liralık müby a ile 
tı, 't'i ve munt zam b ıt yau zeytioysğuııa 3mil-
--~· ltbarllz ethrmiıtir. lyoııa vardığını, incirin 576 

: Belediye Re;ıimiz l bin li ad 1,815,000 e, kuru 
~t, ~lı.torumuz verdiği 6zümün 327,000 dea 7,5 mil 
~il~ liık milletinin de yona, y peğımn 175,000 kü· 

'')I ftlyu taııdığıoı iı- sur lirad o 6,400,000e, tiitü-
- t~ttıııtir. nüo 185,000 k sur lir dan 
~, .,,, tt ı· . 

•ı I eı va ım1z ve 
~il· 02•1iı. tıc.aret birlıği • ~tt a lord Karlay ile S 
~, '

0 "•11 müdürü bay 
ı as aç 

~. "''tldaba bir ço rical cilik 
1 r 

l.d v m· 
.ıu ''dır. 

'- ltf' • t•ti •rı tarafından da 
.~t.ı,'0•unda 200 kitilik 
~ ~ t •erilmiıtir. 8uıa· 

~-t~.. talimiz olmak 
ı-.: ' tefleri ve bir 

._
11 

•e lngihz ricali 
't ''dır. Sefir Tlirk 

'-t,,' llıilletia r iıi loö· 
~~'-'iı't; ••hbatine kade

bı'ı •limiı Bay Tuk-
' lllt1kıbele laıiliı 

~h\ OQuıa Haımetli 
lçlll~t •e saadetine 

"t~, tlerdir. Bu mera· 
• la bir ıurette alkıı· 

, ·~., \..~ ._ 1~ içta tarihi bir 
L..""11 •' •11nıeti haiz olan 

' ' ••nıimi ıavarede 
"' lat1tt1klardaa bazı 

ıttt, 'ç•lırı huliaatıa 
t ... ' . 
'-tı_,, ltfir Ctaap• 

a tıyor 
--o---

LoPdra, ( a ) - Alm o· 
lar Avrup oıo muhtelif böl
leriııde tecrübeli kerleri 
Ruı cephesine çekmekte ve 
yerlerine· ya çok yışlı veya 
tccrübeıiz çok g nç sker· 
lcr ikamet etmektedir. Sov• 
yet h rbı baıhyah beri yal
nıı Fransadao yirmi tllmen 

çekilmişiir. iıgal albndaki 
Almaa kuvvetlerinin çekil~ 

diğindan bu meml ketler 
halkı memnuniyetsizlikl rini 
daba açık olarak iıhar de· 
bilmektedirler NorvEçtcki gi· 
bi Yugoslavyad da orfi id -
re ilin edilmiştir. Şimdi bü· 
ttln ba yerlerd toplu id m
lar, ıiddetli cezalar, b pisi r 
aabotıjlu attnlQk m ı iti r 
laıllae ıılmittir. 

Alman- ski 
ac klı ra 

ş 

da 
tah· 

yrıldı 
s 
--

10 
o botu 

•• 2ore 

ima 
batırıldı -........ __ 

Moskov (a a) - Royter 
ajansının Moakova mub biri 
bildiriyoı: Rig körfezi ya· 
ınınd kain bir day Al· 

manlar t r fından asker ih· 
raç te bbüıll tam bir ak -
mele oğramıştır. 

Bu billeri müdafa eden 
eden tuggcaer 1 Alekı bu 
muv ffakıy tinde dol•yı 
tümgeaer iliğe terfi ettiril
miştır. 

Bu d aın Rusların elinde 
alm ıı Finlandiya il Al

manı rın serbest bir ıekilde 
bu 11hillerde seyrüsefer t
meleri imk nıız.dır. 

Hcıtta Rig körfezinın Al· 
m nlar t r fınd n işgal edil
se bll eh61.timiyeti yoktur. 

Hiicum eın suıd Alm n 
akıncal ını 8 destroy r, 11 
hücumbot him ye tmiştir. 

Bunl rd 10 hücumbot Rus-
1 r tar fmdan b •mlmıştır. 

Bu h rek tt Alma zayi -
tının pek büyük olduğa bil· 
diriliyor. 

-----.. -
Londra, ( a.a ) - Almın 

Rus barbıuın inkiş f tı zı iı· 
veçte hoşnutsuzlukla .karşı
lınmışhr. 

Alm nya • isv ç ticaret va· 
ziyetini tetkik den bir i .. 
veç gazetesi ilk def'a ola
rak lsveçin Almany d a la· 
cakh bulunduğunu ehemmi· 
yelle kayded rek diyor i: 

Alm•olar lıveçc kömOr 

göndermek teahhUdllude bn· 
luamakt dır. 

Şimdiye kadar Jıv ç ver· 
diği mala mukabil Almanya· 

dan mal idhali suretiyle v • 
ziyetl k rşılıyordu. 

---o----
R si T hra-

a gidiler 
Tahrandaki · Almanlar 

Türkiue goligle 
idigorıar 

Mo kov - ovyet kuv· 
vctleıi dün Tahrana girmiş· 
lerdir. T s jansının verdiği 

m lum t göre yüzlerce Al· 
man Tahrandan Tu iye yo· 
luyla memleketlerine gitmiş· 
(erdir. 

Bulgar Kralı 
Hit e le eörüş

·gidiyor v 

mee 
Bero (•.•) - Jurnal dö 

Jenevia Berlin mubabirıne 
atfen bildirdiğin göre, Hit 
ler milttefik kuvvetlerio ıcf
lerile mnzakerelue dcv.m 

' etmeğe karar vermittir. Ha
tırlarda olduğu gibi bu rnll· 
zakerelet Mussolini ıle baş· 
lanmıştır. Ş!mdi de Alman 
umumi kanrg brnda lfolg r 
kralı beldenmekt .db. Bu zi
yarete büyük bi ehemmiyet 
~eriluıektedir. Bulıaridanın 
B rlin elçisi Dıayanof, Sah 

Cum tesi gün. 
eri çalışılacak 

-----o-.--
Ankar - Harpten doğ n 

fevkal delik) rin devamı müd
d tince Cumartesi günleri 
öğleden soara iktısadi ve 
tic ri müesseselerle imalit
banelerin ve resmi dairele
rin, lnıum görüldükçe, çah· 
şabilmeleri muafık olduiuna 
koordiraıyon heyetince karar 
v rilmiıtir. Ba kırar btlt&a 
•illyetlere blldirilmiıtlr. 

günü Berlinden hareket et
miıtir. 

Ayni gazete, Fon Pepenin 
Salı günü Berlioe geldiğini 
haber vermektedir. 

Amerika 
Jan:;on 
Müıakereleri 

-o--
Şanglı y (a.a) - iyi bir 

kaynaktan öğrenildiğine gö· 
re, Japonya·Amerika müza· 
kerelerinde bafta ortasına 
doğra zorluklar baş göder
miı ve iki hnkom t esaslı 
noktalardan biri hakkındaki 
a lıımayı talike mecbur 
kalmıılardır. 

Londr ( ı. ) - Röyret 
j n ınıa muhabiri bildiriyor: 

Eski Irak s hi Ri a Pehlevi 

dün Tahrandan ayrılarak 
hf~h. a gitmiotir. 

-----o---
ay o sun 

b y na ı 
V ışington ( .a) - Bahri· 

ye nazuı lb y K oka logil· 
terye kir lam ve ödfinç ka· 

DUDU mucibince gÖ deıiJe• 

cek harp m fzeme ini götü· 

r cek olan vapurların kafile 

usulü ile b rp gemileri tara· 
fından t kip dileceğiai bil
dirmiştir. 

• 
aşı 

•• •• o u 
Sofy ( . ) - Evvelki ak· 

ş m Parist Dl çhul biri ta

rafındın yaral mış olan Al· 

man rbı~ı bug6n ölmüıtnr. 
Fransız gönüllüleri Rus cep· 

hesine gitmezden bir Alman 
esmpı .. t lim içi gönde .. 

rilmişl rdir. Bunl n ikinci 
kafılede takip decektir. 

Vatandaşlı -
tan çı rıldı 

---o---
Aokar 1 - Aılen lnbrıı 

doğumlu ve vat nd& laaımıı • 
den olup elveym yabancı bir 
devlet hizm tind bulunduğa 
ve bu. hizmeti t rketme.i 
teklif olunduğu halde kabul 
etmediği nla1:1ılan Doktor 
Ata Refikin Türk vıtındış· 
lıj'ından çı rılm sı hakkın· 
daki kararname, •Vekiller 
be7'etlace t11dik edilmlttir. 



Kahramenl&r .'- Kah~ama.nı 
soau-rav. -~· 

-4- Yazan: H. O. T. 

1ııu• 1mo 

Lenin2radı 
.almak harbi 
Kazanmak dağlldlr 

1 

Gerdek ıeceai T emuçin 
sellaia eliaclea tatta, Cebe 
.. aol kolaaa ıirdi, Sohu
ta11• oda kapı11na kadar 
fltlrllcl&, bBtiia beyler, ku:" 
...... Dlar •e ıabaylar geli· 

ea şerefli batıra diye sıkla· --o---
d I 

. • ) 1 ... 

ı ar. Bunlardan haaıl o1an} . • ~,_l.91ldra..1•·M "7-r Amerika 

l ala bqıadaa altın ve sıümOı 
Afblar, keadiıini gerdeğe 
kC17dalar. Cengiz Sobutaya 
prdek kap11ıada ıu sözleri 
ll7leml1ti: 

"Sobutay, kadın hayat ar· 
ka .... •• aıil ruhlu çıkarsa 
Madet ve bahtiyarlık kay· 
•lam, ona kalben ve ru· 
laea hajlaaabiliraiu, fakat biç 
Wr 1amaa onu kendi işine 

bnttarmak1a çok ıeyler k • 
uanUlnia. 

Tlrk Adetinde kadına sıy• 
la ,aıterlllr, fakat onların 

NJÜ• hareket edilmez. Yal· 
.. •• lfleri hariçtir. Ç&akii 
...... J11V1Dln dDıeaciıidir.n 

Çia lmparatoriyle Iran Şe
lala .. lııaıa 16nderdiği he· 

diyeler cidden gözleri 
kamaıtarıyordu. Sobutay 
aoa1111da bunların hep· 
aial millete baiııladı 

-o-
Sobata7a dljl111den evvel 

•• aoaıa pek çok hediye 
pldl. Baalarıa içinde Çin 
lmpuatorl7le Iran Şehir.ta· 
luaaa ıladercliii hediyeler 
•lkbt auaranı çekecek de· 
recede mabteıemdi. 

Çla imparatoru, y6ı mi· 
DJJe• eierli clnı at, elli 
ariye ve laer cariyenin boy· 
a•da aohad tanesinden iri 
olmak ve ti yerde ıiiriln· 
mek .. rtiyle birer dizi ıa· 
ret kıymettar inci vardı. 

lraa Şehiaphı da en atır 
claatea ve ea aan'atkiraae 
l .... mit olaa •e ıırf ipek· 
tea mamul bulanan yh tane 
llala Hccade •e pek çok 
ipekli kamat ve •itr baba· 
.. mlcevherat g6Ddermiıti. 

para t peyce mühim bir ye.
kiin tutmuıtu. Bu para ile 
harp malzemeıi alındı ve bir 
çok noksanı r t mımlındı. 

Bu b rek tler göst riyor 
ki; o z manın Türkleri ala· 
yııine kıpılmıy n ve yurd 
s vgiıini en üıtiln tubn ci • 
v umeıd bir millet imiş .. 
Bugnn de geac bu ruh hi· 
kimdir. Şimdi milli hükilme· 
timizio ve bilyilkleılmlıin 
ş n ve töhr tiyle 11mukayese 
edilebilir. Ayni zımında d 
TOrklerin dünya yllzilnde.ki 
nllfuz v itibarlarına bir de· 
lil s yılabilir. 

Türk mUleti, ebedi olarak 
bu memleket ve millet •e· 
verllğini dünyanın sonuna 
kad.r dev•m ettirecektir. 
Bugünkü halimiz, Avrupa ve 
Amerika milletleri araıında 
aynl mevkiini ve şerefini 
muhafaza etmektedir. Büyük 
ve Ebedi Şefimizin vecize· 
ıiai bir d•ha tekrar ede· 
lim: 

"Ne mutlu Türküm di· 
yene" 

-Sonu aar-

inhisarlar me
mur alıyor -- -
inhisarlar Umum miidür· 

liiğii muhtelif viliyetlerde 
mllnbal memuriydleıe imti
hanla orta mektep ve lise 
mezunları alacaktır. 

Iatanbulclaki imtiban ayın 
25 inde yapılacaklar. _ ...... ~ 

AdllUB harç tarif ası 
kanun proıesı 

Adliye Vekileti yeni bir 
h1rç tarifeıi kaı.un projesi 
hnarlamııtır. Proje bugün· 
lerde mütaliaları alınmak 
&zere alikalı vekaletlere 
ıevkolunacaktır. 

KOltOr Lisesi MOdOr. 

ICoc:a kahraman Sobataya 
•lib armaıanı olarak ban· 
larda' batka ktiçilk ve bll· 
Jlk elli lılk6mdar ve beyia 
shdutliii •• biuat sıetir· 
•il taedi7eler, b&yü" bir 
pclu altında milnaıip ıe· 
klWe yerleıtirildi ve kırk 
... liyaretçilere arıolundu. 
Bltla millet ve uıak yer· 
lertlea ıelea halk bu hedi· 
,.ıeri ı&rdiler. Hayrette 
kaldılar. Sonunda relen be· 
&11,.&eri Sobatayın evine nak· 1 
ledUmek iıtenildiii zaman 
laaml,etli ve yilkaek vatan· 
puver bunların hiç biriı.ıi 
bbal etmedi, h~p11ni ku· 

IOğOndan: 
' 1 - Okula kayıtlı bilti 

mum leyli ve nehari talebe 
tasdiknamelerini alacaklar 
ve bu tasdiknamelerini lzmir 
Maarif mOdlirlOjOne ta1dlk 
ettireceklerdir. 

2 - Bu ıekilde ok•1u· 
muzdan ayrılmıt talebe ile 
resmi ve buıuıi Lise ve Or 
ta mekteplerden taıdikna· 
ıneli ve diplomalı ve yahud 
b tg•li talebenin kayıd işle 
ıin.,, b tlenmııtır. 

nlta11a emrine terketti. Bu 
lhcuabaae hareket dillere 
chltaa oldu, a1ni ıamand 
da bitin h11lkıa se gi ve 
MJllU .. ı artı dı 

llecllı ba ~ıy yı ••ti ığa 
11karm, •••ıinJc:ır bırbırle· 
llrle maaahaka educeıiae 
.... ~,.&eria flatial ar
tlll•ar " .w.kları malları 

3 - Ô üıniızdeki d u yı 
h ıa o uıumuzu ı ıt•m v~ 

ını. b t v dera b lumJara 
emaalıoe faik bir ıekil arz 
edecektir. Liseye lier ııa 
milracaat ol•abillr. d. S 

"f!h•llİI P1Zl11 atb•y· .Kaokıua 
!ızetecilere beyanatı vrç· 
hiyle Sovyetler bh liginin 
takviyeıi bt pimizin emelidir. 
As eıi mut hbaesı ların bil· 
dirdiğioe göte, Ruı moda· 
faası ciddi ve melin temel· 
lcrle kurulmuştur. Almanl 
nn Le.rı.ing.radı v h lti Moı· 
kovayı alm k dem k harbi 
kız amak dem k değildir. 

ir katil 
Yakal ndı 

Gaziantep - Metroıl Ay
ıeyi tab nca ile öldnrdOkten 
sonra kıçın Ahmet y kalan· 
mııttr. K til ı nlısı, Aneyi 
6ldür0rkea yalnız olmadığını, 
kendisine Aytenin kardeıi 
Muatıfanın da yardım etti 
ğioi ıöylemittir. Mustafa da 
yakalamıştır. __ ..,_ 

ç·vi 2:c 
htanbul, - Şehrimiz ma· 

deni eşya idh lit birliğine 
hariçh.n mühim miktarda çi· 
vi gelmiştir. Bu çiviler, bir 
niıbet dahilinde blitün vili: 
yetlere taksim edilecektir. 

....... - .. --
Lenlngradlılardan 

Londraıııara 
Londra (a.a) - Geçenler· 

de Londra ıehri balki adına 
Leningrad mühıfilerine rad· 
yo ile neşredilen meHja Le· 
ningrad radyosu dün ıa kar
ııhğı vermiştir: 

11Selimlannıza teşekkür ede· 
riı. Tayyarecilerinizia, deniz· 
cllerinizin, askerlerinizin kah· 
Hmanlıklanna bayıanız. Le· 
ningrad dö ülen aaumlaran 
kaDıaın intikamını alacaktır. 

Bu alışım Londra radyoıu 
ile Leniogıada ye1>İ bir me· 
11j göodereccktir. 

-----o---
Bıçak taşımak 

Çorakl.ıpıda o.mın <ığ· 
lu Mehmedıo fizerind., bir 
bıçak buluoarak alıomışhr. 

iBA 
IBA tahta kurularını yok eder 
IBA madeni eıy•yı parlatır 
184 lekeyi çık•rır. 

Pavyonumuz ı, Bankası 
pıvyo u un yanında (30) 
11umarı.h p vyondur. Pera
keı d.,. d .. sdıı y•ptlır. 

Or. Işık 
u M .. mf eı • anr• 
Rorıtlurn mOteheHHı 

Roatkeıt we Elelnııaa tede•I• 
a.pıbr •kinci 8 ,ıu $okala 

H !il il ON. tid 

ıaı 

Bualn ınınızoı: uarın Alıaıa, ... 
- ·-- ... ur iac1 .derıtaa mabat 

What iı it ta dey ? Buına nedir? 
it iı aaadey Pazardır 
May waç hH ıtopt Saatim durdu 
\Vaynd yar vaç ap Saatinizi kurunuz 
What iı di date to·dey? Baglia ayıa kaçıdır? 'lf 
it iı di forth OY may May111a ld6rdildDr 

Daa 8. Ali liv hir? B.Ali burad• mı ikaaaet ..il ' 
Y H, hi Ji vs bir E'let burada ilıt11aıt ita 
la bi at bom ? Keadiıi evde midir? d 
Pdz kam iotu tbi draviag LGtfen misafir oda••., 

rum 
Hav du yu du? 
Veri well tbeak yu 
wer hıv yu bia yostıdey? 
Ay w•ı et bom 
Hav iı yur fader 
May fader iı ıud, bat may 
mader is ılk 
what taym bit ? 
lt iz for okıok 
Haf put ta 
Ey kuarter tu fayv 

runuz 
Naaılıınız? 
Çok iyiyim teıekkiir 
Dün nerede idiaiı? 
Evde idim 
Babanız aa11ldar 
Babam iyidir, fakat 
haatadır 
Saat k•çtır ? 
Saat d6rttllr 
iki buçuktur 
Beıe çeyrek var 

1 H T l R : 
Çocuklan bu ıea• Ioıiliıce veya Almanca d 

baıhyacık babaları bu dertleri kesip onlara ıakl•~ 
hararetle tavsiye ederiı. Bunlardan sıörO.lecek iıtıf• 
zaman takdir etmek çok kolay olacaktır. 

llmen cenubunda 18Rus 
tümeni_~~ edildi I 

Berlin (a.ıt) - Almıın teb· 
liği: 

Ukranyada Alman ordu· 
menıup teşekküller, bava 
kuvvetlerile it bir liil yapa
rak cllretli bilcumlarda bu· 
'uumuı ve ıı•iı Dinyeper 
meran üzerinde en mOhim 
noktalarda k6prn bııları 

kurmuşlardır. Bunlar•a geaiı· 
letilmesiadaa sonra Alman 
kuvvetleri büyük bir cephe 
lberiad ıar ka doğru ilerle· 
mekte devam etmektedir li
men gölüDüa cenubunda 
l linci, 34iiac:ca ve 27 inci 
Sovyet ordularına meoıup 

mühim kuvvetler hava teıek· 
kllllerimiıia milzaberetile ha· 
reket eedea Alman lutaları 

tarafından kat'i mai QbiJete 
uğratılmııbr. 9 diiım•a Ul
meai imha, diier 9 tümen 
de mağlüp edilaııttir. Diiı· 
maa pek kaDh ziyafet ver· 
mittir. 53 binden faıla eıir 
•lınmıı, 320 tank. muhtelif 
695 top ve pek çok miktar· 
da harp melıesi iğtinam 

veya tahrip eoilmiıtir. 

---o---
Bir kadın ku

yuya düştü 
---o-----

Burdnr, - istasyon cad
deainde oturan Hacı Silkrtl· 
alla 72 yıııadakl kayinvall
deai, birkaç ılin evYel ıece 
yan11 ,,bgayyüp etmiı, bir 
çok araıtarmaludaa ıoara 

evin kuyuıuada ölü oluak 
bulunmuştur. 
Bir 11.ıOddc:ttenberi haata o· 
l•D bu kadıncıiııın, ı ce• 
le:yia kuyu baııaa inerek ka
ıaen içeriye dlttlil ve il· 
dljl aalaıılmıfbr. 

Milli ladırıl 
Biga - MıHI "' 

aüoJerinde bDyilk 
ve k. bramanhk 
liu di ııibi at~ıll •• 
Türk evJitlarıaı• 
çen Anıavur ve t 
tuafından feci bit 
öldürülen Hamdi "'.
kadaıı Kani bey Bil' 
fQa bulunmaktadı~ 

Hamdi beyle, • 
Milli kuvvetler• ti~ 
ettikleri Bi1•1• 

1 
-" 

y•kın bir ıutt• bG~ 
zarları ıamaol• 

1 
hale ıelmiıti. Bil-,,. 
yeai her iki k•~~ 
yanı ıırtta ol•D ~ 
yeDi meHr yaptl' 

30 •iuıtoı .. fi' 
gllnll Hamdi •• lV 
ria kemiklerhıi 
eaki yerleriacl .. 
yeni k•birleri•• .J 

b~ ~~ 
Milli mllcadel•• ~ 

'le' evlidıaa 16ıterı ı,,S 
ıinaahiı meaa•011 

dırmııtır. ~ ___ o_,,,, . 
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~•r ile kadar oilumuı 
~ bu hareketlerinden 
~ r idırn cezasına liyık 
~ 011u pederane şef ka· 
t~t •etldyle affediyoruz. 
\._ Peder ve müstakil 
,_ t.b dır ııfatlyle onu Ruı· 
' tı1aı otarmak hakkın· 
~ 

1 
lllıhrurn ediyoruz. Hat-'t' &aır& vefa etmez lı~ 

~ b•ıdea ıoarald ailemiz
~ iç bir fert bu hakkı 
---~l~ıyac•ktır. Ayni za· 

"'" lldnci oilamuı Pet· 
~ b11 tıhtan varisi olarak 

•diyoruz. 

,Cıretıçın uemını 
~il beyanname okundak· 
._~ ' 0

''• Çu oğlu ile be
l\ •r d''" d • "'•d 1fer bir o aya geçti. 
'-ı . ~ Çıreviçi arkadaşları· 
~ 1~11111erini söylemeğe mec 
"- •ldı, Bundan ıonra bü 
~•o llltcliı halkiyle beraber 
~'Yon k tedr•l kilisesine 
~''·, Oıada Aleksi Çare· 
~ •htıi İncil ilıtOae koy· 

'''" . "a_ ıu yemini ettı; 

"''-
11 

t•bt iddiasında bu· 
'il. U lll•i• ve hatta ı.ıe ve 
~I ' olurıa olıua kabul 
~'tt)tc:tiiaıi ve kardeıim 
.._ 

0
YQ htUdlmdn tanıyac · 

'Ceaıbı hakkın huıa· 
~ Ytrnia ederim " "'-t'1 Yemini hazır bulu· 

'ltl,;llıa hepıioe de tekrar 
8 1. 

~'J11'd•a ıonra Çar Preı· 
hft:'•\ıo aarayında bir zi
Ça,, . terdi. Bu ıiyafctte 
't '•ç bGyilk bir yilir.ten 
>'tt ~ ... , bUyllk bir meaati· 
tt-. ' ' beraet eden bir mtic· 
''- tUai pek ıen Ye mem· 
t IGı&1atiyordu. 

"-ı""i ı&a Çar oğlana bir 
''-~tlb\lbtıraaı 1ı6oderdi. Bu 
~el ''•da Çareviçten arka· 
"1,ı'•1•rının iıimlerini kendi 
~l~ 1•ıaıaaını istiyordu. 
.._ t6yle ki yalnız onla-

ı- 1
•iaaleriai deiil bu bap· 

«.. '•rfettilderi ı&zleri de 
... -ttt.... • • • d' , t ... eıını tavaıye e ıyor-

'-İ tııirlerini ıa yolda ta-
11ordu. 

' .. E: • ~ ier sen her ueyı 
\ '- olıua ıaklarsın biz 
~~ika ıuretle 6ireniraek 
l~ llıuılaeıe etmiyecekıin. 
~.,' d&ı btıliln bunlar bir 
't1~t luııurnnda ıöylendi 

met yerini bulmamHı mille· 
te beyanname neıredilmeai 
Petro için kifi gelmiyordu. 
O oğlundan adamakıllı bir 
intikam almak istiyordu. 

Çünk il ikinci kanıl Kate· 
rin bu tahtın aııl variıi olan 
Çareviç sağ ik n onan "do· 
ğurduğu Petronua bu tahta 
oturtulması ihtimallerini uı k 
aörllyordu: Babuıuı Ruıyad 
pıpaslık ilemi hDkilm ıüıG
yordu. Bu papaıların oğlu 
aleyhine Ruı milletini ayak
landırabileceğini biliyordu .. 
Binaenaleyh tahttan m hrum 
edilen veliahdın bay tı teb 
likedeo kurtulmamııtı.. Bu 
hayat, bundko böyle, Çarın 

oğlunuo isticvabı v ccza
Jandırılmııı için te is ettiği 

gizli miles esenin raporları· 
na bıj'h idi. Bu buıuai mah· 
kemenin bııına Tolstoy 

oturtuldu. Diğ r izal rı d 
Uıakof, Buturlin ve Pisarcf 
idiler. 

ÇareYİÇ dıba ilk allndo 
maaevl cDretini kaybetmedi. 
O hayatını kurtarmak için 
bllUln dostlarını, hatti ona 
taraftar olmıy n b ı:ıl rını 
feda ediyordu. O, yapbğı 
çıliınlıklara öyle vak'alar 
ilive ediyordu ki bunlar 
Çarın batırınd•n bile aeçmi· 
yordu. Ayni zamanda öyle 
hakikatleri iokir etti ki is 
tiotak eıoasıoda meydana 
çıkarak kendiıi için tebli· 
keli Y•ziyetler yarattı. 

Nitekim bu arada teyıeai 
preaıeı Mariyi, prens Dol· 
gruku, ve kendi biımetçiıi 
Kıkin gibilerini hep İfe ka· 
rıtt&rdı. Likin kendisinin 
onlara Taki olan teklıflerinin 
mahiyetini saı.ladı . 

Zehirli işkenceler •• 
Banuo ilzerine Kikin dört 

kerre isticvap edildi. Söy-

letilmek için en büyük iş· 
kencelere maruz kaldı. Di 

rej'e baş aııiı asılmak, ke
lepçeleri bileklerinde ıık· 
mak, ateşe k~ıdırmak gibi .. 

Z•vallı adam avazı çıkhiı 
kadar bığırarak mHumiye· 
tini aolatmağa çahıtı, fakat 
dinliyen olmadı. 

- Oewamı 

--o---
Novyork, (•.•) - Amerika 

Bir}eıik devletleri ıi•il mtl-

dafaa teıkilitı direktöıO M. 
Lwguardiı. Bn. Ruzveltin bu 

teıkilitan direktör muavinJi· 
ğine tayin edildiğini bildir· 

miıtir. M. Lıiuardi•, Bn. 
Ruıvelte "bir numaralı gö· 
nilllll kadın,. uavaanu Yer• 

mit ve 20 Eylülde vaılfesiae 
bışhyıcığını ilave etmlıtlr. 

---o--
Ticaret Ofisinde uoı. 

suzluk uok 
Bir kaç gno evvel Ticaret 

Ofisinde vaki olan bir yol
ıuıluk dolay11iyle Ofiı nmu-

m Müdnrn hakkında Ticaret 

Vekileti tarafından tahki· 
kat yapıldığı yııllmııtı. 

Ticaret Vekiletince böyle 
bir yoJıuzluk hakkında ma-

lilmat olmadığı ve habtrin 

hıkikata uyrua bulunmıdığ'I 

Anadolu ajanıı tarafında• 
bildiriJmiıtir. ----

ikinci kağıt f abrlkası
na su tesı,atı gapılı

uor. 
lzmit, - lııtalan ikmal 

edilmiı olan ikinci kiiıt ve 
aelltıloz f abrikalan için Sa

pa1tca gölüodeo ıçılıcalc o• 

lan ıu te1i11b ameliyesi hız

la devam etmektedir. Su bo-

rulan ferfiyatı timdi ıcbria 
içine kadar relmiıtir. 

--o---
Yerlerini 
Değiştiren 
Binalar 
Amerikada Hemingfort ad

liye binası 1900 ıe .. enesinin 

temellerinden birinin yuka

rııı kalduıl•rak bOyllk kızak
lara oturtulmuı ıebrin otuz 
kilometre uzağındaki Silink· 

tehrine oturtulmuıtur. Ora· 

daki yeni bir adliye Hr•)'I 
yapılmaııbe eski Hray tek· 

rar yerinden kaldırılarak 

eıki yerin yerleştnilmiıtir. .......................... 
t,~~ bir vııiyet kırı11ında •• -==---------~~ 
~ta:~ af hükümıBı kala· Müstamel rad- lzmir yerli as-
~~ Petro bu ıuretle yo a)ıyOrUZ ker)ik ŞUbe· 
~ t11r1a imparatoruna Yer- • d 
"'' ••itten de kurtulmuı Bozuk • aağlim, Mühiirlil 510 en: 
ı '•da. torba iç.iade de olıa Yerli ve yabancıların 311 

~t.'"' lınparator Şarla yaı· Tamir. lalih•t tebdil moa· doğumlu m&kellefiyet harici 
~~-lbektupta oğluna affe· taj iıleri erlerin 17 9-941 Çarıamba 
~~1 hal ı&ylemlıti. Fakat Fiyat ıekli açık adres allotl uat 9 da \'erit aıker· 
~· otı R dö tafailith mektupla lik ıabeıi11de baluamaları ıl.~ llaan aıyaya •· lımlr Poıt Reıtaat 
~ 111eıruttu. Kremlla Ula olaıur. 

llatraaım, amuml aedı· ZES tGccarı zaıınıı ........................ .. 

DOKTORUN KÖŞESi 
·~- ..... --~~~ 
Dif ter iden Nasıl 

Korunulur? 
-5-

0 halde: 
1 - Hasta çocuklının bo· 

fazında kırmızılık, beyaz 
leke veya zar vasr derhal 
doktora gölQrüferek hemen 
ettiriniz veya doktoru eviniıe 
çıjuınıı. 

2 - Difteri şüpbıei oldu· 
j'unda liboratuvar tt şb is'oi 
beklemeden doktorun t vsi· 
ye ettiii difteri s ıumunu 
yapınıı. 

3 - Difteri aalgını olsun 
olmasın bir yaıınd n beş y • 
tına kadar olın çocukl ri 
difteriye karı alalatınız . 

4 - KüçOk çocuklara pa • 
töriıe edilmiş veyahut k y
natılmamıt ıüt içlrmeyin:z. 

5 - Difteri olan yerleri 
ziyaret etmeyiniz, bu iİbl 
yerlere yavrularınızı ııötilr
meyiniz 
6 - Difterili çocuklar müm

kün olurıa bir hastaneye ve 
ya dispansere yatırılmalıdır. 

7 - Difterili hastaları 
hemen bulundukları yerler• 
deki ııbbıt dairelerine ha
ber veriaiı:. 

Eıki zamanlarda bir çok 
yavruları k ıup geçiren ve 
çucukların büyük d6şplanı 

olan kuşpalaıı bugllo hem 
korunması hem de teda viıi 
mümkün olan bii' hastalık 
olmuıtur. 

itte koruyucu tababetin 
zaferi... 

- Sona oar 

FAYDALI BiLGiLE 

Likör için kullanılan 
ispirto 

Likör yapılac:aiı zaman 
kollaaalau iıpirto 35 ile 50 
derece arHındakilerdir. U 
mumiyetle 50 derecelik iıpir
tolar tercih edilir. 

90 derecelik iıpirtoyu 50 
derecelik yapmak için temiz 
bir k•p içeriıinde ıu kayııat· 
malı, 6ıtiinü örterek soğut· 

mağ• bırakmalıdır. 
Ağıı açık bir kavanoz içe· 

riıine yarım kilo 90 derece· 
lik ispirto koymalı, üzerine 
evve(ce kaynayıp ıoğuyan 

ıuda 400 gram karııtırmalı
d1r. 

Elde edilen 50 derece iı· 
pirto ile gayet nefis likör 
yapılabilir. 

Bauat zeutıngağını 
nasıl temızıumali? 
Bayatlıktan bozulan fena 

kokan ıeytinyağını temizle
mek için beher litre zeytio
yağına 120 iram hesabllıa 
köm6r almalı bafifç~ dlSi
meJi ve yata karıştırmalı. 

Bir kaç aaat böylece bı
rakmıh, araııra ıiıeyi çal· 
kalamalı, ıonra filtre etmek 

içi• bir laant lçta• temiz pa· 
muk koyarak 1•iı ıDımıli. 

Ne Diyor? 
Kahire (a.a) - Ortaıark 

lagili.z bav kuvvctl..ri ka
r rgibının tebliği: 

14-15 gecesi ve onu takip 
eden gece Britaaya haYa 
kuvvetlerine menıup •iar 
bombardıman tayyareleri 
Biogaziye hllcum etmiılerdlr. 
Bu iki hücumda da yangın· 
lar çıkarılmıştır. Bardiya1a· 
da g co hOcumları yıpllmıı 
ve lim nda b11arlara Hbe
biy t verilmiıtir. Trabluı· 
garpta lıpanyol rıhtımına 
bığlı ba!uaan gemiler bom· 
balanmış ve bunlarda birçok 
inf il&klar olduğu göriilmDı· 
tilr. 

Dü m n raziıi üzerinde 
avcı t yy relerimizin mlite· 
addit istikşaf ve .tevriye 
uçuıu olmuıtur. Bntna tay· 
yarclerimiz bu h rekittaa 
11ğlam olarak dönaıBıler· 
dir. 

---o---
RUSLAR 
Ne Diyor? 
Moıkova, (a.a) - ı Re1mi 

tebliğ: kıtalarımız Ladaıa 
gölünde Rakhu1arı acluıu 
geri almışlardır. Bu ada içi 
yapılan muharebede 800 Fla 
ıubayı ve askeri ölm&ıtlr 
Düşmanın dört vapuru y 

iki rmotorbotu batırılmııbr 
Adadaki garaizonnn bakiy 
ıi eıir edilmiıtir. 

Yaisız 
Kızartma 
Midesinden rahatsız ola 

kimselere tavada kızar 
etler yasaktır. Fakat dal 
hışlama veya ızgara et 
mekten bıkanlara tava 
yağıız kızartma uıulün8 t 
rif edeceğiz. Bu uıuln y 
dan ikhsat etmek iıtiyetl 
de tatbik edebilirler. 

Tencereye iki ıatlı kap 
ıu üzerine eti koymalı •• 
koymaktan makaat etla t 
cereye yapışıp yanma 
dır. Eti daima alt 6ıt ed 
rek ıuyu bitince gene i 
tatlı kaıığı su ilive e 
suretiyle pişirmeli. 

Et tamamiyle ptıiace 
kadar bu uıul& tatbik et 
li. Bu tarzda pif en et ız 
rada piıen etten daha 
maıık, tavada kııarmıı 
penbe ve leıı:etli olur. 

Hafif pandlspanu 
Altı yumurtanın 11rıı 

alarak 250 gram uıce 

ıekerle yarım saat telle 
malı. Köptiren yumar 
içine 120 gram patateı 
ve aynca sertleıinceye 
dar vurulmuş altı yum 
akı ilive etmeli .. telle v 
rak kıuıt1rmalı, Yatla 
yuvarlık kalıp veya tep 
dökerek yarım ııat fı 
piıirmılidir. 



-Şehir Haber e 

• • Yağ fiatl ri 
ucuzlıyacak 
Ticaret ve kileli Uıf a ve 

Halep yağlarına lzmirde 
takdir edilmiş olan fiatan 
y&ktek olduğunu, bu husus
ta tetkikat yıpılm ıını ve 
flatlerin yeniden tayin edil
meılai bildirmiştir. 

os ışeı 

hülasası' 
Üzüm - 1806 çuval atıl· 

blmıştır. Fi tler: 37 buçuk 
ile 52 buçuk ar sında tehav• 
vül etmiştir. 7 num r 35, 1 
8 num ra 38, 9 ırnmar 41 
buçuk, 10 aumar 46 bu_çuk· 
tur. 

M. Meclisinde' ALMA~ 
A k ra 17 ( ·• ) - Büyük Millet Mccliıi don l e _«!! y~t? 

Semsettia Gü it yın riy s tinde toplanmıı, askeri ceza ~ Berlin (a.a) - Al ..... j 
anunund mevcut at.fi rın m 11 v şumulllnü t yia h • mı karargihıaın r••" 

kındaki müzakerenin geri verilmesin dair baıvekilct tez- liii: ~ 
er ini ve Büyük Mıl et M elisir:ıin mı t 1941 buıp1an Şarkta tıarru:ıları .... ~ 

Haber aldığımıza gör A .. 
kuada bu yığl r 157,5-170 
kanıt arHında ıatılma ta· 
dar. lımird lıe flatl ri 180 
kaıaıtur. 

incir - 2407 çuval satıl· 
bak ınd b s plan t tk encllmenl in maıb t sını kabul yOk mikyasta bir ~ 

tmi v cum günü topy nmık üz r içtimıa rJih y t v ,. yolaad iokıi f etoı••:...ı 
mıştır. 14,14 de 18,18 
d r t havvül et iştir. 

mfştlr. Atla tik şimalinde d-'-
larımız dOşoaaın c•_'_ .J 
biu ton hecmlaee 6 tJ/11' 
sıemiıini batırmııttr·~ 

Z bire - 25 to ıuı m 
39,50, 50 ton b la 10 bu-

Fiat m&rakabe komisyo· 
auca yeniden tetkik t b ş· 
luılmııbr. 

Flatletia 168-170 kuruş 
lacliıllmeıl muhtemeldir. 

iki 
----

ihtikar 
daha 

çu ta n, 10 ton pımu ç ir· 8 
d ii 6,75 te gitmiştir. 

iÇiN 
f vk li 
ecek 

e Dno gece HV•I tt 
lerimiz Jnriltere açı ~ 
iki bOyilk nakliye 11 ~ 
gemiıloc alçaktaa ~ I 
etmiş ve bunları ctdoı 
rete batara u;ratcaııta~ 

Se b s 
s ışl a 
baş an yor 

t 
A kar , - Ta rr f bo ol nnı gördftğO ruib r nzerioe 

25 milyon lir la ikinci bir kısım t ıarruf bonosw un ihra· 
cıa sal biy t v Um si hakkında m liy vek Jeti bir sanul! 
proj ıi h zırlamı tır. Lfiyihıanın önümllzdeki gOolerde mü· 

Beriıaoya ada11nı11 ~ 
şarkiıiadeki liman te~ 
ve adanın muhtelif 1 ,. ııtl zakeresi muhtemeldi • · 

K bve ı tışl rı oıo merkez 

Kemalpışa kaıa1ında Meh ve mtilhakatt norm 1 bir 
met oilu manzaranın F trek h ide serbestçe Y pılm ıı 

Milli üdafe hizmetlerine tahsiı edilmek zere 80 mil
yon liralık bır fevkıali t hılıat kanun J yıbaaının da he· 
zırl nm kta olduğu hab r verflm idedir. 

•ı1Baden Muıtafa oğlu Meh- için vil Y lçe lazım gele ---------------------------met Senya ile Dereköyün t dbirl r lınmışbr. J • • 
••• Mehmet oğlu Snleymın K hv 1 r tahmis! re veri· gı iZ 
Karabacağa buğdayıD kilo u 1 cek, babmisler d k vrul- V 
•• 22 kuruştan ve mısırıa muş çekird k halinde vey 
L•to 16 k .. t k 250 şer gr mlık paketi r •• 
1U IDDU UfUŞ\8D sa m& soy en 

Knahtb l 
afetler 

ti 1 ibt"ki t .. id içinde öğüt1ilmüş ol rak iı· are 1 e ı r yap ıgı • -B şt r fı 1 nci hı"fede - V 
•

•- d tiyenlere tac kla dır. Dük· e yine m6şabed ediyo· 
.. e ilmiştir. Ali Mauıara 4,400,000e ve kurum mnba- ki T L-'-k k nlarda kahve fi tlerinl u ruz , ürk biikOmeti çok 

- ıada muamel yapılmak· göıtere le hal r bulun • y asının lıiçt n 6 milyon lir • sevdiği Aziz Şefi luöııü'nfin 
tadar. caktır. ya utaibğı ı ikretmltler ve etrafnıd yekp re bh ç lik 

lldyşmelik c.ddesiade fı· Şehrimizde 28 bin çuval ıre ileri e 1 n r J?. Tür· t h lıco tok'• :ıu~, .oou 
acı ımall ekmek imali için k hv toku v rdır. Peyder- kiyeden yapacağı miibey a- göaterdiği yold ' her ı man· 

almiı unlara kepek k tbğı pey de k hve getirilai sine 20 milyon Ur y Yaracığını inden dab bilyük bir imıD 
Ye arttlrdıiı unları satbğı devam edilmektedir. bey n etmiolerdir. Son Ekse v beyec nl • dinami goy· •a ıuretle ihtikira teıebbüs lans bundan sonra ıöıü tl f 

k 
re · er srr edek çalışmakh 

ettiii lddiııiyle ya alanmıı· (TAL y A LAR harp vaziyetine naklederek ve lımir enternasyonal fuarı 
br. geçen s n ye nisb ten lo- ·b· b" · · -·••ımuuıunımmııınıııııııııınıııııııruııııınıımıın Ne 01• yor? g• , yatınız •z•m içırı değil, 

.Q h T dd giltereuln elde ettiği muv f- bütün insanlığa faydalı ola 
vey &Ce D Roma (a.a)-ltalyan umu· fakiyet ve zaferi ri tad t cak medeni eaerler ve hare· 

Suriye ReİSİ mi kar<erg hının 470 numa- etmiı ve "Türk· logiliz itti- ketler yaratmaktadır. 
rah tebliği: fakı Türkiye ile olan ıiyase EkHlinı, 

cumhuru o)du Şimali Afribada ve Gon· timizin eıaaıoı hşkil etmiı lzmiri teşrifinizle burada 

de bir çok tayyare 111~~ f 
farın da bava bncu.,,,.-
pılmıştır. ~ 

Alman tayyareleri ~ 
Afrik da Mibya, M••''~ 
besinde blltiio harp f 1. 
J 1101 kulJaoarak bli'11 .. .J 
Q'\q.t .. r ve bu tec•,.,-
daj'ı tmışlardır. ~ 

Alman •Savaı teJ1 ~ 
15 - 16 gecesi Kabir• ~ 
nında Helopoliı tay1•::," 
danını bombalamıılal' Jıil'I 
y re meydanının b•'!.Af 
depolarında infHikld ~ 
vo yangı lar çıktıj• • 1 
müştOr. Dün gece P'~ 
logıliz tayyaresi Alos•;.ı 
şimali garbııiado bir,Ç I~ 
hallere yangın ve fJ'... 
bombaları atmıılard•I·~ 
metgah mahallerı11d• ; 
Jar oımuıtur. ; 

Dooanmıa topçular•~ 
ve laava dafi batarJ• ,.-,r 
bır ln2iliz bombard•&P' 
yareai düşürmOılerdit• -o--------Şam (a.a) - yakın ·~rk· dar mintakaaında ileri kol- ve etmekte devam edecek- daha kuvvetlcındirdiğıniz ··-

taki htır Franıız kuvvetleri larımızın yaptakları istikşaf tir" diyerek Tilrkiyede Ttirk mimi ve dostane bissıyab 

.. k d 1 
r. hareketlerinden ibaret ma· büyük ricalinden gördüğü h.- pimizin yüılerindo ve o 0-z. Amerı•ka 

1 aman anı genera 1.\atru halli fa iiyctler olmu•tur.Bu a 
Sari7e hiikümetinin iıtifuını h k d Y kol yhkları minnet ve şük· lerinde görüyouuouz. R " 

are etler e düşm D mfifre• ranla yad etmiş ve Türkıy., · usyaya 
••bal ve Şeyh T ceddin zeleri puskürtülmüştiir. Düş- Sulh ve slll\iıo aenr: si ol 
Eıbauniyi yeni bübümet kur mDhlD Tohrukt ki müdafaa de mazhar olduğu ıcak ve m sıoı can cıau dilediğımıı Yu"z mı·ıuon dolar 
.. ia memur etmiıtir. mtid f 11 • mevzilerine kerşı samımı dostluk aayeaiade 1942 ı nt:siude de ıiıleri ~ 
Şam (a.a) - General Katru tesirli topçu t:teşi fa iyeti k ndiıini yab ncı bir mcm- bdrada ramııda dah çok Vatiogton (a a) _. ~:~ 

Ue yeai Suriye bük ümc:tioi olmuştu . hıgilız t yyarclcri lekcıtte hissctmedığini ilave !o kış.fa m ıbar olmuş dost bilduildiiiae ıöre Jtr ~-,,. 
kmm•ia memur Şeb Taced yeniden Trab usg rba ve elmiş ve çok candan alkış- k d l Amerı'kadaa m&ba1',ıı' ıu uygu ariyle ıellmlamak d "' 
tlla Elha1ani ara11nda yeni Biogaıiye hücum etmişlerdir. lanmııtır. ce~i malıecoeoin b• ... -_.ı'/' 
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ddi h k b f f · R yarhk olac Jitır.,. 7 .,. 
tiyle teati oluoan mektuplar asar ço • 1 tır. eisimiı Dr. Behçet Uz la· büıiümeti Ruayay• 
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aiftlr. Carabub·Slva mınta asında beliğ ve hararetle alkıılanan l • d ___...,, 
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rapılaa madaya nihayet ver· ··su &ene de fuarımıza da ııır 
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tılmıştır. vatçılar sokaoında 14 bUma· sız ma ~ 
•• ve uriyeoio bükumdat· geniı bir mikyuta iştıraki· • lltıaı ve iatıklilini tanım1ık dosttuk rabıtalaru.ıı sıal şhr· r lı mağ z da Tubıfıye ve G8...,"".ıi 

mak arzusunu bildirme tc· oizden dolayı Ekaelaoaıaı:ıa lıtanbul - t' ~ 
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k Ş · tine baılaııılmııtır. 
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