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:•cadeleaiade r•lip Ye ma11ffer çıkmak i9fn, 6nllmUıe çık•c:•k mlılciflt, eogel 
•t~' lrar1111nda zerre kadar ceaaretiaıizi kaybetmemek liıımdır. Etasen bir zafe· 

•tlatacatımıı teblikelerln çoklutu ile belli olur Ye artar. 

SOYETLER 
iııgratta Kiyef te birşey 

hL •• ~ bırakmamış! Qlls,Rusla. l --•ı--
İııde imi~ Berlin (a.a) -Askeri kay· 
( 'JI" naklaran yerdikleri llaber· 
'·•) - Royter il lı lere ı~h• Almanlar Kiyefe 

~ldı 0
' 

0 •adaki mu· ıirdikleri zaman kendilerini 
t "11or : Alman or· 
~l•ıtıdda hiç bir eakaz ve tahribat karııınıda 

' ... ,rt balmuılardır. Yollar kapan• 
~.~~"'~ r6ıtermedik- mıı, yiyecek yok, elektrik 
~~ •lctar.Blr ay ıeç· 11tr•llan berhava edilmiı 
~td~laaaalar &11 b&I· oldutandaa tenvir t ve ıu 

deter bir laldi· 
•d ibtiy•çlan mef "uddur. t... ," ılu. 
~ L Alınan aık•rlerl ıeçecek 
~ q•rbl demek •• 
~ ~ yof açmakak için ıokak ve 
tı:'t reket olar. Hl- yollarda• maiaları kaldırmak 

•ıı"'dda tetebbtlı buıuıanda haylı airaımakta· 
•ele bulunmak· 

dırlar. 

'tt lııı:ılade bir kay Sovyetlerla rıda maddele· 
G lıtafındaa itı•I riai de imha etmif, yahut 

\i~d .. ~thıe Ruılar b&· ahp g&tDrmnı olduklarından 
·~'d,'7d" tak•lye kıta· dolayı fabirde açlık Ye ıu· 

~tr le ıaılak y&zilndea müıktıllt 
ti, e k&yll iıtir· vardır. 
'tdı 4'1mınları pBı · 

b'I b· t, 
_,,, ilt taıılc taburu ile 
~ 11•1 için h&cama 

'ft,:•ıalar topçuların 
~b •teı açmaıı 81e· 
ı1 

11
' tamımiyle im· 

"~~· ha Jeni bOcam 

--o·--
Londrada 
Konferans 
Londra, (a a) - Royteria 

verdiği habere g6re, yakın· 
da Londrada bir müttefiki er ll6r. 

............ __ konferaaıı toplanacaktır. Bu 

>,~f te koDferaaıta Anlantlk beyan· 
"- aameai mOfıedatı konuıula· 

b caktır. Konferanea bOtlhı 
~et mOttefikler •e Ruıyada lı · 
1 (, •) K ltirak ıdıcektir. 
L • - lyef cep· 
Q~,. ---- -

-~ Ya relen ha· \.. bı:' b11 ıehrla mil· 
~·~, 11Perla ıarkıacla 

Çekif diilai g6ı· 
~· Raıların Smo· 
l'ıat~ bir k11kaç ha· 
,, 1•rı relen ha· 

•1aı 1 .........._ •ıı maktadır. .. __ 
t llda In2i· 
,~l'Yareleri 
,, ( 1·• ) - DDa ' •tı .. _,,, ' Japılaa bir 

. '~•l ;:••llade laılllı 
lıHr.k etmlt· 

Siyam 
doğru 

harbe 
g diyor -- -

Loadra, 22 (A.A) - Si· 
yam baıvekili Siy•mın harbe 
mlldahalealni icap ettirecek 
bir bldiaeain çıkmaaı daki
kadan dakikaya beklenebi
leceğini ı6ylemfotir. Btıtnn 
memleket kralıa yddaaflmDnU 
teı'fde baıırlaadıfı bir ı
rada bu bitap hayret ayan• 
d11mııtır. iyi mal~mat alan 
mahfiller bu aal hltahıa H· 

btblıl tıbmln •d•mlyorlar. 

Kırım yolu 
kesik mi? 
--oı--

Londra, •·• - Sallhiyetli 
ka1naklardan bildirildiğine 
16re Almanlar Aıak deni· 
ılııe vardılarsa Karım yolu 
keailmiı dem ktir, Bo akının 
Rulluka varması da mubak· 
kaktır. Leningrad barekltına 
dair yeni bir haber yoktur. 

-
Bir g mi 
Batırıldı 
Vaılngtoa, 8,50 - · Va· 

ıingtondaa resmen bildlrll· 
difino ıöre Birleıik Ame• 
rikaya alt bir remi lılaa-

d nın cenup ıalar1nda meç· 
bul bir remi tarafından ba
bralmııtır. 

-----
Yeni Suriye 

kabinesi 
Şam 22 (A.A) - Yeni Su 

riye kabinesi Haaan Hakinin 
reiıliginde teıkil edilmlotir. 
General Katruuun, S&ıriyonin 

lıtiklAU hakkında bir beyan· 

me neırecodeğl ıınnohıamak 
tadır. 

Fuarın 
apanması 

Münasebetile ---Oa birJaci lımir fuarının 
kıpaaııı müaaaebetilo MiJli 

Şef lımet laöuü, beledly 
reiıi D • Behçet Uz tarafın· 
dan ıöaderllen tazim tolr
raf ıaa ışığıdaki cevabı •er• 
mişlerdlr. 

Bay Behçet Uz 
lımir Belediye R iıi 

lzmlrin srllıel ea rl olan 
Fuarın munffaluyetle ka· 
panmaııacl111 memnun ol
dum, lımir B lediyeılnf Y 

ılıl ae•ıl ile tıltrlk ederim. 
lımet INONO 

Sı 7 S LirCk 
.1 vu lf -1 " _ ..... 

~ YlS! (.tOO) PARA 

l Yunan kralı 
Londrada 

Loadra ( a.a ) - Efenler 
krala Jorj, Yunan bıı•ekili 
ile logiJtereye gelmişlerdir. 
lıbsyonda lıı.gilia kr alı ve 
ricali bllk&111 t tar.tından 
k•rtll omıılardır. 

Yunan bııvekili neşrettiği 
bir mesajda ezcümle demiı

tir ki: 
-·,. ArÜnzdabulanduğumuı· 

' dan memnunuz. Biz bUUhı 
kaynakluı atferber ederek 
nihai dfc:ri bekliyeceğiz . ,, ---o---

·Ladoğa r 2ölle-
• • • t• d d f rın n ıs ır a ı:-

lngi izlerle ye· 
ni ·ı anlasma 

- H;ber aldıiımııa - ,a,;:
lngiliıler, lımirdea 5000 .toa 

:rıllzüm ve 1 O bin toa incir 
satın 1 alacaklardır. r-
- lacir 1atııınıa · 5000 toaa 1 
V.cielfyıpılacaktai:~. Fiatler) 
kllö" bııına ibllm için 9 Dil• 

tmın- 50 kuruı:-ı..ıacirtçıa; 
~lngiliz .. cenevini:deallea •••i 
• (biı:_ kiloda58 :-; 59 taae) ,25 · 
.. kuruıtur. ~ 

Bu fiatler mutedil g&rll· 
mektedh.- Piyada 9 "Damar• 
Tıi"m-42;- ıugillz ceaevial 
-:nevi ibcirde 20 :-21 k•r111 -
fiıtle ıatalmaktadır. 
·--Anlaımıya g6re laıilialv. 
Iı°iiilrpi111ındakl ~ihracatcı· 
fardan derhal ibOm ve incir 

liii: Bolıe,ikl r~Lldoga g6·& aimıya baılıyacaklardır. Teni 
il civarında iıtirdıt ttikleri • liıteıi, ihracatçalar birUlf 
ad llrdan çekilmiılerdir.-B"ü uöiümi~kitipliii tuafaadaa -
ad tar yeniden kıtılarımız haİİrlanacak, Ticaıet ••ki·· 

-Heıaiakı (a~) - Fin teb· 

tarafından iıgal edilmiıtir. .letince'ltaıdik - (edlldiktea-
0- ıoar muteber olaeakbr. 

Macarlar 
Nediyor? 

i:ludıpeıte (a.a) -~ Ukray· 
~nadaki bolı evik barekltı pek 
ıiıli tutulmaktadır. ~Sovyet-~ 
ler kuvvetlerini geri alıyor-~ 
lar. M car cepbeaiadeki .. Sov· 
yet kavvetleri 'ıaf a uğramıı 
ve plhkürtillmilıtür. __ .. __ 
Ruslarla 
Japonlar -~ _ 
Nevyork, 22 (A.Ar-· N • 

tlo11 l Srogubcaating radyo· .. 
ıanu11 Çankfng mubıbiri 
bildiriyor: Jıpon kıtalariyle 
Sovyet kıtaları 11raıında d;:f 
vamh hudut hidiıeleri ol
maktadır. Gerek Ruslar,g;:· 
rek Jıponlar takviyel;;ğöÖ:• 
dermi,lerdir. -

i Mübarek 
!RamaZ&n-
iŞerefİne _ ı 

----
Budyeni 
Azledildi 

BUDYENI 
-... Budıpeıte, 22 i(A.A) - ; 
Ma-car ajanınİıa iJI kayaak· -1 

.. lardaa aldığı haberlere ılre 1 

.Mareıo l Badiyeaai, azledll· 
mittir. Bu haberi. esir edllea 
Ruı [askerleri vermiılercllr. 
Fakat yerine heaüı kimıe 
tayin edilmemiıtir. 

- Budyenl oiduluı kaaın· 
.:cfaahğıaı Mareıel TimoçeDko 
d ruble etmııttr. ) 

- M ımaflb, bu haber he· 
nüz teyid edilmemittlr. 

ı Oa iki ayın yıldızı, Müıe ı 
ı lilmınlırın nurlu ayi "öıiil• 
ı-mObarek-Ramızan geldi.- ı 
ı Bu- ve "u i le . "Hal lD Scıı:-ı 
ı gucteai bütnDökuyilcul - ı 
ı rııa bÜ kutlu ayı tebrik ı --o -
ı eder_!!.. d. v.!_ t~mizin sera:-ı ranla Irak mu 
: meli n mı dualarını ulu ı 
Tanrıy rıua r. - 2 haberesİ kesik 

t "Halkın Sesi,, eski Rama· ı s· I b 
ı tan gualerini tekr r yaıat· ı ım a, e.a - Fena •••· 
ı mak ve hıtırl•tmak için ı lar ve fartıaalarıa tlddeti 
ı bazı müaahabeler yazaca- : b11ehile Iranla Irak telıraf 
ı tız. "Z mın olur ki hayali ı ~aberleri kesilm,'ıtlr. Mitte-

: 
·b d .. · 1 t fık kuvvetler el an ıehirde· 

cı an eger,, vecııes ma· • d" 
1 : lümdur. DiinyanıD bu ıı1na· ı u er. 

ı tıh ıOalerinde ve ruhların ı Moskova 
OıOldDitl anda b&ylo dini ı 
•e hllkt bdar ler yDrek ı Konf eranıı 

ı açar. laıanlara lıılb ku•· ı 
ı vetl verir. Bekle1iniı ve ı 
ı batırlayıaıı aıiı okuyucu· ı 

laramıı... ı 

Moıko•a, (a.a) - Moıko· 
vada topr nıcık olıa koa· 
f eraaı azaları tıy1ıra ile 
bokıi de burayı ı•lmftltrdlr. 
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llemini mahvetmek için ec
aebilerle ittıf.k edecektir. 
Bu çocuk meşru bir •na11ın 
evlldı da değıldir. 8.eu ha· 
kikat Ye banın eaıri yolun• 

kurbanım . ., 
Bu vaziyet karıısıada Ç1r 

qarmııtı. Bir karıştkhk çı· 
ıkmıyacağını beklemiıtı.F il 

kat bu iki kiıinio gösterdiği 
ceaaret &zerine orhlııı bir 
a8ldi11et kapladığını a6ı6oc 
bir dakika sonra halkın da· 
fdmHı emrini verirken bu 
Ud fedainin de tevkif edil· 
DIHiai aöyle:li. Saray• gi· 
dince bu iki zavalhaın mu· 
lıadder•haı çarmıhla, at~ıte 
lıııartmakla, yığh kayıtı bo· 
jazıadan içeri ıokmakla bir 
•afta muhtelif iıkenceden 
IODra diri diri ateıte yak· 
malda tayia etti. 

ÇAR IOBIU VE 
IUŞIU iÇiNDE •• 

- Ah bu sakallılar, 
bu sakallılar .. 

Çarı bir korka kı pladı .• 
Ruı milletinin arasında Ç•
reYiç taraftarlarının kuvvetli 
olcluianu anlamıı idi. Dtı 
... d&. Çareviçi ve taraftar· 
laranın ele baılarıaı mı orta· 
dan kaldırmak yoksa bun· 
lan •Yutmak mı ? 

Yine Tolıtoyla konuımak, 
oaan fikrini sormak lüıumu· 
•a bi11etti. Bu cesaur, ıey· 
.... de11as diplom t çar 

bi zalim Ye ıidd t diiıün· 
.eceli olduj'a için bu kimıele· 
rin imha edilmeıi mütalia· 
••da bulundu. 

Çar Pctro bsı mütaliayı 
alinledikten ıonra başını kal· 
tardı ve dedi ki: 

- Evet, iyi düştıu6yor un. 
Eıki karım, koca papas, Kı 
kin ortadan kalkınca oğlum 
lleka&nin hükmn kalmaz Ah 
ba ıakallılar, bu sakallılar .• 
Sanlar biUUn fenahllların 
ıllr&dD. Blltüo bunları ya• 
nn ihtiyarlar vt: p•paslar
br. 
Çarın yamrukl rını ö11üa

Jeki masaya vurmak ıureti· 
ı dermeyan ettiği bu dü· 
laceye Tolıtoy ıu cevabı 
ereli : 
- Fakat nedamet geti 

ıalerle itaat edealtri aff d· 
ıek ıartiyle .. 

lhiyarlara gelince; onların 
IJleriai yolmak zamanı da 
elmiıti. 
Çar : 
- Evet, onların tüyleri 

>laaaaca artık uçıcak ka· 
at bulamıy•cıklardır, dedi. 
Martla oa aekizi ıdı Ç•r 
•ratoriçe Katerin fe oj 
Qar•Ylol alarak MoıkoYa· 

)' ann: HALiL ZEKi OSMA 
dan yeni payitaht ittihaz et 
ttıği Peteraburr .. Leoingra· 
dı .. gitti.Bu aeyahaho Al"k· 

ıi Çare•iç emin Ye ıakio 
ıcö t ü Diyordu •• 
O. metresi Efroıinia Avuı· 

turyadan döumeaini 1abırııı 
lıkla bekhyoıdu. 

O aa yazdığı mektupta 
"Pederim benimle iyidir 
Taht beJaıındaa kurtulduğu· 
ma tükrediyorum. Senl ole 
ı•toda rahat yaııyacağı mızı 
dii,lallyorum da şi udlden 
m"ıut oluyorum • ., Dıyurdu. 

Fakat ooa h•ınlanmr.kta 
olan hram beklnnda heoib 
bir duyru bealemİJordu. 

Niaanın on ikinci aıüo 6, 
paakalya bayramı idi. Teb· 
rık milaasebetiyle Alekıi Çı· 
reYiç önce aaaaı Katerioıa 
dizlerine kapındı v aeY~İ 
liıi ile evlenmesi için Çar• 
daa iıiu almeaı aı yal Yardı. 

Kahrin cov.oıp Yerdi: 
- Mdrak ehne senin le· 

bine olarak taYassut ede 
rim. 

Ef rozının ihaneti .. 
Efroıin 20 ni1aada Pcters· 

borr• reldi. Fakat Çareviçe 
gcS..terilmedi. Çarın emriyle 
fenç lc11. heme d oirUCI S D 

Petropol İltib imıaa götü· 
rül~O. Qrıda Ç r viçin Ruı · 
ya haricinde ike yapbkları 
dlıli dükleri, temasları, mu· 
haberat bakkında ıorruya 
çekildi. 

Efrozin bütün bu lara, 
b.tti biraz da mlbaligah 
olarak tibriri cenp verdi. 
Çarın anlamak iıtediğı oi· 
lunun taht meaeleıioi e gı· 
bi ibtilillerJe hlZırlaciığını ve 
bu baz1rhğ1 yıpanları bilmek 
idi. Bütün bunlara dair ara· 
dığı malüıııab oğlunun met· 
r sinden aldı ve öğrendi. 

Ef ıoziaio ifş~atır ı havi 
evrak Çareviçe mıyıım oo 
ikisinde röaterıldi, metrdi 
ile de yOzleıtirildi. 

~adın ibbaratanı ıif•hcn 
teyit etti. 

Metreıinin bu ihanetinden 
mütee11ir olan bedb.-bt prenı 
bınçkıra htoçkua •il•m•i• 
başladı. Maamafib maıumi· 
yetini mOdaf aadaa dabi ge· 
ri kalmadı. 011daa etiae 
gö ürüldQ hücra bir odaya 
kap tıldı. 

Benzı 

Sarfiyatı 

• 

Buadaa böyle beazia sar 
fiyatı, ancak valilerin emir 
ve teoıibiyle J•pıtabil~cek· 

tır. Bir mliddethnbeı i pi ya 
sada a6. ülcn be yıa fıkd.nı 

kıımen ıail olmu11bir miktar 
bıaıla relmlıttr. 

Mübarek ra
mazanı din 
kardeşleri· 

• tebri 

-

l 

~amazanıŞe-ı M s A K ı y 
rıfe ahsus 

R•m · Eyıül 
l•D 

1 23 
2 24 
3 25 
4 26 
s 27 
6 28 
7 29 
8 30 
9 111 t·ş. 

10 2 
11 3 
12 4 
13 5 
14 6 
15 7 
16 8 
17 9 
18 10 
19 11 
20 12 
21 t3 
22 14 
23 15 
24 16 
25 17 
26 18 
27 19 
28 20 
29 21 

Gu ter 

Sah 
Ç•rş .. mba 
Pcrş mbe 
Cuma 

Cum rteai 
P11z r 
P•ı:attcsi 
Sah 
Ç tf mba 
Perşembe 

Cuma 
Cuıu rt ıi 
P•zar 
Pa-ıarte i 
s h 
Ç rı mba 
P"'rşembe 
C>Jma 
C ımarteıi 
P ı r 
Pazart si 
Sah 
Ç rıamba 
Perşembe 

Cuaı 
Cuauute i 
P z r 
Paz rteai 
Sah 

lıoıak Gün doğuşu Ôğle 
S D. S. D. S. D. 

4 21 
4 22 
4 23 
4 24 
4 25 
4 36 
4 27 
4 28 
4 30 
4 31 
4 32 
• 33 
4 34 
4 35 
4 35 
4 36 
4 37 
4 38 
4 39 
4 40 
4 41 
4 42 
4 43 
4 44 
4 45 
4 46 
4 46 
4 47 
4 58 

5 53 
5 59 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
6 10 
6 11 
6 12 
6 12 
6 13 
6 13 
6 14 
6 15 

' 16 
6 17 
6 18 
6 19 
6 19 
6 20 
6 21 
6 22 
6 23 
6 24 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
1~ 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

16 
16 
16 
lS 
ıs 

14 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
ıo 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

ikindi 
S. D. 

15 
15 
15 
15 
15 
ıs 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
ıs 
ıs 
15 
15 
16 
ıs 
ıs 
lS 
15 
15 
15 
15 
ıs 

15 
15 

15 

46 
4S 
44 
43 
42 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
'J7 
25 
24 
23 
22 
20 
19 
18 
16 
IS 
14 

18 16 
18 15 
18 14 
18 12 
18 10 
18 9 
18 7 

18 ' 
8 3 

18 3 
18 1 
18 1 
17 50 
17 57 
17 ss 
17 54 
17 52 
17 51 
14 49 
17 48 
17 46 
17 45 
17 44 
17 42 
17 40 
17 39 
17 37 
17 36 
17 35 

·19 
19 
16 
19 
t9 
19 
19 
ı9 
t9 ,, 
19 ,. 
t9 tJ 
19 ., 
ı il ~ 
19 ; 
19 ~ 
19 
19 
19 ıf 
t9 ı• 
t9 ı' 
ı9 ıs 
t9 ı1 
t9 d 
19 ı• 
t9 f 
t9 1 

1'•d''' 
19 j 
19 

• R m ı ı ıo 27 incı Pazar günü Kadir r~cuidir. 

Asri Sin m da 
filim re oru 
Asri uakında uenı 

sezona giriuor 
Ôıen fılim şirketi s bip· 

letioden bay Oımao Sı m n 
ıehrimlze gelmit ve Asri si 
nem•· ı bibi bay Suphi lıbu 
d kla yeni bir mu v le 
İm&alamııtır. Bu eoe on bir 
adadi yeni Türkçe sekiz 
adet ıeriy l ve yüı: adedi 
Hloo, salon avarıtür ve bü 
tüo dOnyaca taoınmış Ame 
rıkaa kovboy < lm k üıere 
l 19 yeni filmi y•loıı: bu ae· 
Deki kıt p ogramıuda Asri 
ıiaema müd .. vimlcrine gös· 
terecektir. Aırt .sioema sa• 
bibi bay Supbi lı:budığı 
t ebrik eder v b llnmıza da 
yeni Ye bu mı 1 iı fılimleri 
al rmek için ıimdidco llaıır· 
lanmalarını taniyı ederiz. 

BAYRAM NAMAZl : S. 7 D CO 

ngilteıede 
harp zengini 
olmıyacakl 
Loodr - "Senede 10 bin 

lir kaz nan bir dam bu 
mikta. ı 5 bin da ha k• b rh 
biliue, k z odıiı IODUDCU 

miktarın 4500 hrasını vergi 
olu k bük tımete vermek 
mecbğ iyetiadedir.,, 

Bu ciimlcyı aöyliyen bizzat 
hazioe n•zırıdır. 

mııııımınuııuıııııııııııımıııııııııınııııııımmnuımııııııııııı 

Cııt ve Zohrcvı Haatahktarı 
Müt.-husı11 

DOKTOR 

Salih Sonad 

Köy ------ ~ 
Köy kanuaun• d•1•;.,~ 

kaı.•mız k&ylerindell t~ 
beş ta11eıi bir birJils lıl': 
etmişler; bu birlik'."''~ 
katip t&yia edilOJİtll'İtl;'I 
fer 15 AiuıtoıtıD 

işe bışlamıılardır, 

Müzik y11~ 
Maarif vekiletlui• ~ 

o~' ti 
ile açılmııtır. Oıt• (1) ·' 
birinci, ilk okulları• d•~ 
(S) ınci a11nfları11• ,t ,r~ 
eden talebeleri l'' ı ·~*' İkinci Beyler So. No. 79 bO 

- ritli Bcretlerle k• ,yd.-"" o F r Işık ızab•t aım•k • 8 ıı.., '-J 
mir Memleket utancıl mak için 3 Bel B•Y d• ·,J, 

ontk n mütebasıııı tında (38) aumat• 
0
J'llf': 

Rontken YO Elclıtr&lll tedaTlıl lclarHIDI mDrıcııt ,:;J 
1r.pıhr. lf&lacl 8 Jler Sokak lı.ıır. 
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hramanl;r Kahram nı 
SOBUTAY 

Ya.zan· H n. T. 

biz onu bHalım... d di ve 
t.,ldifinl kabul tttirdi. Ha· 
ıarhk fÖrmefe baıladıJar. Bu 
taraftan Sobutayda boı dur· 
mayor, canı ıibi aevdiil 
C11nbiıi kurumak için her 
tiirln fedaklrhkluda bulunu
yordu. Adamlarını daima 
Karayetlerln paytahhnda do· 
la~brıyordu. Sobutayın adam· 
lara Kara yellerin bir rece. 

•gelip Censriıin çadırına hll· 
cum edecekleriDİ öirendiler 
ve der b 1 Sobutaya bildir· 
diler. Sobutay bu haberi 
Ceoıize aalath, derhal lH· 
tibat aldılar. Bütln etyala· 
rJDI Bulalcai BaJcuna röa· 
uerdıler. iki bia bet ylı ka· 
dar eri ayırdılar. Sonra 
Koyulder ÇeçeD, Sobutay, 
Ceb" Ye Cua-iı bir meclis 
akeettiler. Koyaldar Çeçen 
ıu mL.tafeada bulundu: 

-Sona •ar-

Bin bir geçe 
masalı 

·. 

Ellaımranıa aiaema meYai· 
mlnı bu yıl • çmıya karar Yer
diii (1001) gece masalını gör· 
mek bıhtiyarhtıada bulunan 
bir arkadaıımız diyor ki: 

(1001) rece ·filhakika bir 
mHaldar. Fakat ne kadar in· 
Hna hakiki hayattan dersler 
vermektedir. Burada g6rd0-
iüm güzel vak'aları ve dinle· 
diiim tatlı nlmeleri bir roman 
kitabında ve ne de bir mii&ik 
notasında a6rebildim, ioi· 
teblldim. 

(1001) gece Elb mra ıiae• 
mesının Bin bir bOy&k ve 
parlı k muv ffakıyet ve ıa· 

• 
ferlerinin en hoş ve en haı· 
metliıiai teıkil eeccektir.,. 

----
Adliyede 

Vekaleten memur tauın 
adllııuecak 

Adliye vekaleti daimi Oc· 
retli memurlarla 6cretli mil· 
baılr, mnveııi, ıardiyaa, 
odıcı, bademe vesair mtlte· 
ferrii mOıtıbdımlerla yerine 
vekllet•a biç bir tayin y•· 
pılmam111, ltundıa b6yle ba 
kabil Yeklleten tayinler içla 
vekllettea mD11ad• alınm•· 
1111 ıllkıblara ~Udlrllmiıtlr. 

Çoc k 
ok 

b kıcı 1 

lu 
Çocuk Esiqıeme Kurumu· 

nun çocuk bakıcı okulur d 
talebe kaydırı başl mışhr, 
Mektebe ücret.iz, lt'yli ve 

tahsil müddeti 2 ıeısedir. 
De11ler ameli ve nazaridir. 

Mektebe girmek için 18 ya• 
şıadao aıaiı olm mak, ilk 

tahıilioi bitirmiı olam k, sa· 
kat olmamak 1 zamdır. 

lst~klilerin mektep ıeha· 
detaamesi, iyi bal lıiğıdı, 

ııı ve aıhhıt raporu, nüfos 
c6ıdaaı, altı fotoğr f ve bir 

dilekçe ile Ankar da Çocuk 
E~~rgeme ~Kurumu a-enel 

.. me• kezine mektupl mlira• 
-c.;i-;t"öJ;ıeri Jlıımdır. 

--.. -~ .. _._ ------·-
Alma lar ----

.Koru· uyorla 
Londra (a.a) - Alm nla

rın nakliyatlarını HolJanda 
•Ye Belçık aabillcriad n yap• 
malanve bu deoiı tehli e

•!İD katlanm farı demiryol· 
lann )'•palan n kliyatın la· 

ia-iUı tayyarelerinin lbücum
laraa m ruz bulundukların· 
dan ileri gelm ktedir. 

FAYDALI BiLGiLE 

Kullanılmı kit lara dezen• 
fekte etmek için l mneasir 
yeıloe çare tlly verm k
tir. Ej'er v rak halinde iıe 
kllklbt veya tormol ile UU· 
ı&lemek te k bildir. 

2 - lKik plarıaızdaki yağ 
lekelerini çık rma için eter 
ile aünger iıdı (1 zı:ndır. 
L~ eli yerin itana bir p rç 
beyaz 1D11gı:r klğıdı koyu· 
nuz, 1 kc nıerlae bir iki 
damla eter akıtınız.ı 

Sonra leke 6zerine gene 
bir parça beyaz ıiioger k · 
ğıdı koyunuz ve parmağınız ı.A 
ile 1 ke yerini ovalayıaız Bir 
iki def (temiz üoger k ğı· 
dı koy r k .. ) bu ameliy yi 
tekrarı yınc lek kalmai:-

Fakat doğıuıu ,.,kitap1 n•I'\ 
nızı temiz tutm ıuzdır. 

Bugün lngllizce uarın Almanca, •• 
(2) oci der ten mabat 

(Bazı k Jimeleri bugüodea i\ıb ren telaffuıları ile blrDk· 
te göstermeği bulduk .. ) 

Boo (buk) kitap • p rn (peo) kalem, iok (luk) mlrek• 
kepı, ruler "ıuler,, c ı:tvel, chılk "ç Ik" tebeılr, papll •,a.. 
pil,, t lebe M• p (mep) harita te cber "tiçır" maalli• , ... 
"gud" iyi, is "iı" dit. bad "bed,. f4!na a .. ey,. bir ... 
(1:nd) ve, my (may) beoinı , (your) sitia. 

A book and a pen Bir kitap ve bir kalem 
Tbe teacher is good iyi mu ilimdir. 
A popil and teach r Bir talebe ve bir maıllim 
My book iı good Kit bım iyidir. 
Your iak is good Sizin mürekkebiniz iyidir 
My eh lk aud your map Benim tebeşirim Ye aisia laa• 

haritanız 

A ar 
• 

erı 
Bazı tic rethanelerin, ev· 

velce buiçten memlepetimi-
'"ze ithal edılen ve yeniden 
ithal t y pılmadığı fçia mik
tarı ııündti güne az lan 
bazı maddeleri 11tmamak ve 
ıto halinde ıaklamak için 
muctelif hilelere bat vurduk· 
lan ınlaıılmıştır. Bu gibi 
müesseseler, piya adaki ba· 
zı maddeleri toplayarak, ib· 
tiyacı olmıyan bazı vilayet· 
lere sevketmektedirler. Şeb· 
rimizdeki fotoğr f m lzeme· 
ıiuia mühim bir k11mınıa 
cenup ...vil yetleri e bu ş .... 
kilde -gfiııdeıildıği iddi edil· 
me tc ve al · dul un nı· 
zari di ka

0

ti c lbcdllmekte:-
dir. 

Diğer tar ftan bazı tica
reth neler de, "aahibi aıke· 

r gitti,, veya "dükklnıaı 
k p tta,, babaneıiyle kepenk· 
lerini indirmekte ve güa6n 
gayri muıyy n bir tinde 
aç r k, içeride i m llırı iı· 
tedikleri imıeler vo pek 
tabii oJ r•k çok f~hiş fiat-
1 rla_satm ktadırl r. Bu gibi 
ı taılarda normal fi t ve kir 

~haddi mevzuub•hı olamıya· 
cığı gibi hiç bir ft.kilde fa· 

rtur -_. verm k yoluna da gi· 
dilmemekt dir. 
- Fi t mürakabe bürosu bu 
D Vl v ıiy tler 11rşısınd 

Çok mllesair bir tedbir dü
Onmüı v hemen tatbik tı· 
n'ğe"çmfştir.L Fiat mürak be 
• büro ui s bipl ri t r fından 

Bir cehel ve bir kitap 

Ku u icinde --
Boüulmadaı 1111 ~ ~ 

- ----
bir. amıll 

An}iar - Kireç 'oc•lt .. 
da. bağda otura• CeW ..... 
da bir t•hıı kuyma•• ı.-.. 
lemek iıteıniı Ye .... .. 
adında bir amele balm ... . 
Mahmud kuyuya ıirmlf M 

temizlemeğe bıılaaufbr. 
Mahmud kuya dlbhMlekl 

müıbfefah kov•J• lloWw-. 
muş ve Celil ba kOTaJI ,.. 
kar1y• çekmeğe ltatlalİlll&bf. 
Bu esnad koYaaıa ipi ı~ 
mOş ve blHDa apbilJle 
M hmudun hatı•• m•letlr .. 

Z valh amele derllal a. 
müşlür. Celil hakkı•• ~ 

ikata bışlaıuıntbr. 

--o--
Çocuk Esirtre· 
me Kurama 

Talebe kaydıaa •lll•Dllt" 
tır, Mektep nem.lı • t.,11 
ve t.bıil müddeti iki ..... 
dir. Deraler ameli"...,.. 
dir. Kayt ıartlan: Ouelds 
yışınd n ııaiı olmamak • 
t b ilini bitirmit olmak. •· 
k t olm•mak. lıteldlltela 
mektep tebıdetaam•li, .,ı 
bal kiğıdı, aıı ye ııblaat ra• 
poru, nüf aı cüıda•ı. alb fo. 
toğraf ve bir dilekçe ile Aa
kır da Çocuk Eılrıeme IC...
rumu Genel Merkeslae mek
tupla m6racıat etmeleri. 

••H .................. ..... 
IOltOr Lisesi MOdO 
IOöOndan: 

• Öatışt imtina için v ya zmır ·abaneı 
Askerlik 

Şubesinden 
1 - O ulı k yatla biliı· 

mum leylt ve 11 hart t 1 be 
tasdiknamelerini alıc Iar 
ve bu ta1dl namelerini İzmir 
Ma rif mDdilrlügiln t dl 
ettlrc:c klerdir. 

2 - Bu şe ilde okulu· 
muzdan yrılmış t leb ile 
rc11mi ve busu i Lise ve Or
ta m kteplerd D tasdikna· 
meli ve diplomalı v yahud 
belg il tılebenio kayıd işle .. 
rlne baıtaomııtır. • 

3 - Ôollmllıdeki d 11 yı· 
hada okulumuzun intizam v 
inzibat vo d r b kıml r1 

emsali f i bir kil rı 
edeıektlr. Liı ye h r ıllu 
t1Gııt1ıt oluııblllr d. 5 5 

kontrel memurl rıoı yı p•· 
c ki rı tetki 1 re meni ol· 
m k ıçio a den apı an 
dükkinl n mahalli z bıtaoın 
yİndımiyle mühürlctm kte· 
dirJer. Bu t dbirin, b zı ı -

"hcıların bu nevi hileJeı ine 
m ni olduğu ani ıılmışhr. 

- (Son Pota) 

~ 20Da 
·-~ 

20 T y a e 
-Berlia (a, ) - M11ış de· 
· iiiffiiôifndÔ dili gOndDzOn 
nj;plla- bava mub releri 20 
d kika devim tmiş, bu 20 
d i da 20 logillz tayy re i 
dO ürlllmOıtBr. Biıim bir t y· 
yarımiı ıılpUr. 

Şubemizde yoldam9ıı ıl• -
rülea ve aıaıf Ye ala, SS7 
doğumlularla ve aık.uk b
nunuaun 85 ve 86 a .... ., 
dcleriae göre maamele ti· 
ren yoklama kaçaja •• laa· 
kayalardan sınıfları aJllla• 
laran ıevkedilmek llnre 26-
9-941 Cuma a-Uaü ak..-• 
kadar şubemize mlracaatlerl 
ve biJifı a hareket ....... 
ria askerlik kıauaa••• •• 
addel m1ıddelflla• ılre tlıl
detle ceıalıadırılacalslan m. 
olunur. . ...................... .. • 



ttzıı mlllkatıar ~ iıiiiiiiiiEei 
a.~ ............. ~ .,.._ ... 

HVEYE, UNA, ORUCA 
DAiR ... 

Ramazan mllnasebetile 
11111ektar muhanlrlerimiıdea 
••Jlrcl" yi s6ıli n&kte 61· 
dı karaıöıle bir mOlikat 

r.pmafa ı&aderdilr. Seyirci 
• Karaı&ı arHıada ıeçen 

~laa•erelerl ramaıaa de 
ftm ettili mUddetçe naklet· 
llleil ma•af alr huldak: 

Se1lrcl - Ostad k.ıaıa· 
mlale J•pacaiım bu mil· 
kaba bem bizim okuyucu 

MllllD Ye hem de ıiıda da 
imi HJircileriaizi pek mem· 
m eclecetiadea çok emi
alm. 
Karaı6ı - Yalaıı b,.aa 

.......... 4111• lıitap etmeseniz 
iek 111 edenlniı. 

S.Jircl-Nıclen kararlı-
•• lıtad kelimeatal 

bk barla çolak çocuk da 
blriae karıı kullana kal
a çok iptiıale d&tirdll-

ler, b111111 bir iOCak oyanca
• Ç••lrdller. 

S.Jircl-Fakat ıiıe karıı 
• bu hitabımı• ae kadar 

Samimi •• yerinde olduianu 
ılakdir edecei.iaiıl ıaaaedi

ıronm. · 
Karaı6ı-Slıia adıaıı ae-

•1r? 
Se,Uct-Seyirci. 
Kanr6ı- Neden bu iımi 

•cti•b? 
SaJirct - Şu zamanlarda 

•ae1lrcl" olmak kadar fay· 
ı deli bir ıey daha ıörmedim, 
laalmadım da ondan ..• 

j Karaı6ı - Bak bu ceva
.. aı11 çok bejendim. Dlla· 
ıa••• her tarafında öyle 

l lraah dramlar oynanıyor ki 
la• faclaluın aktörleri ol· 
maktaaıa seyircileri kal
mak bin kat d Jaa iyidir. 

Se1irci - üıtadım, rama-
' ama ilk,, flnll olmak mil
Mııbetlle ae ıibi beyanatta 
Wa•mak liitfilnde buluaa
cabıau? 

t Kuaı&ı - ilk ıözll m ra· 
ı maıaa tiryakileri ıerefiae 

•ab•• ıatlııaıa aerbeıt ol· 
mata baılamaııdır. Hele 
oraçlalarıa feref ve namına 
p aa ubp da muhteldrle· 

Esnaf 
farında 

kurum-
• 

scçım 
lıçi ve esaaf kuramlarının 

yeni umumi heyet meç.imleri 
hmamlaamııtır. 

Bu H b ple 1eni kuram
lar idare heyetleri reiı ve 
aıasındaa mGrekkep ifçi 
ve esnaf kuramları birhiı 
merkez heyeti, din Hat 
13de kordonda birlik bina• 
11oda toplaamıı, daimi be· 
yeti seçmittir. 

Toplantıya parti kaıa 
idare heyeti r iıi Tabir Bor 
1iyaıet ~tmif, mtııakip ola 
rak da Oımaa Turı•Y bu
luamuıtur. _ .. __ 
Hamiyetli 
Vatandaş 
Kem•lpııa kaıa11oıa Sa

rılar k&y&nde oturan c .. fer 
kııı A11e, lairiktirdiii 25 
ll'a parasını T&rk Hava ku
rumana teberr& etmiıtlr. 

Ha11r11Yer Yatandaıı blı 
de tebrik ederlı. -·----

Hakimlerin 
deiişmesi 

50 lira ma,.ılı Seferi~iıar 

lai.kimliiiae A••noı Hukuk 
hikimi Şem'ı Gerçek, 35 
lira maıılı Urla Sorı• lal· 
klmliiiae, Burıa ıo.ıu hl· 
kimi lhıan Ttimkia tayla 
edilmiıtir. 

----
Orman yangını 

Torbala kaıaııaın Dailu· 
zılca nalalyesinda Kıııl,ol 

me•kiinde orman yaııııaı çık 
mıf, civar köyler halkı tara
fın dan ı&adl\rOlmBttür. Z.ra 
rıo tesblti için tıhkikat yapı
lıyor. 

...--o---
Memurların 

imtihanları 
Memurlardan iıteyenler 

dil imtihanıae rlrebilecek· 
lerdir. Bu imtihanlar ecnebi 

dil bilen memurlar içindir. 
Girmek isteyenler kendile-

rini daireleri ıefi tarafından 
inha ettireceklerdir. imtihan 

ettireceklerdir. imtihan ı&a· 
leri radyo ile bildirilecektir. 

ı rla bir bile ve tuıağıaa dit· 
medea ıerbeıtçe devam eder· 

Devren satılık 
dünkan 

• mlıllmaalarıa keyfine 
pa1aa olmıyacaldır. 

Seyirci - Oıuç hakkındı 
•• dltlD&yorıuauı? 

(Karaı6ıtln oruç bakkın
.. kl alkteli cevaplarını ya· 
nakl "H•llnn Seai,. ade 
R•Jicak11nıı.) 

• 

Odan pnarında Saraçlar 
çarıııanda tiiUln, pul, au ve 
aaire aataa dtıkkla devren 
ıatıhktır. lıtiyenlerln d&kklo 
••hibiae mlraıHtları. 1-S 

Milli Dıyanıro bilet•erinizi 

ADYO·TELG AF HABERLE 
RUSLAR 
Ne Diyor? -·----Londra 22 (A. A) - So~· 

yetler birhii b&y6k elçiıi 8 . 
Maiıki Sovyetler birUgine 
göoderilecek tankl., hafta· 
aının baıladağı giln olan.d6n 
büylk Brtanya halkına bir 
hitabede bu .unmuıtur. 8.M•· 
iıki bByllk akisler uyaudıran 
bu hitabında demiıtlr ki: 

Tanka ihtiyacımız var baı
ka tanklara ve dıtha çok mik 
tarda tanka ıbtiyacımıı var. 
Sovyetler bir çok tank imal 
etmektedirler. Fakat 3000 ki 
lometrelik bir cephe 6ıeria· 
de Sovy. tlerio tank ıaiyatı 
b yBkUlr Keadi r•1rdlerimi 
zl takviye için ıiuade yardı· 

mınıza ihtiyacımı& Yar tank
larınız ıiy•n ecıilmeyecektir. 
Bunlar derhal muh1rebe9 bat· 
tana gideceklerdir. ba tank
ları moıterek dtıımana kartı 
pek iyi kallanmaaıuı biliyoroı 
Bunun en mlkemmel delili 
Sovyet mllletleri •e So•yet 
kuvvetleri tarafından Hıtler 

AlmanyHIDID barbarlarına 
kartı iç aydaaberi yapılan 

parlak mlicdeledir. 

---c---
Gaz, benzin 

•• • ve .ııotorın 
Ankara (• .a) - Gu, ben

ıin v• motöıln yatlarının 
fi.tl~ri tHbit edilmiıtir. Bo 
tünden itibaren ı•ıın çift 
tenekeıt lzmirde 905 kuruı, 
benzin 1125. motörin 696 
kuruıtan aatılacakır. 
Gaııa d6kme ~itreal 20 

kuruı 25 Hntim fid kuil· 
miıtir. 

Asri sinemada 
tiyatro 

-o-
ETi tiyatroıu d&n ff'Ce 

Yıldırım piyesini ternıil etti. 
Sinema piye1ini 16rmei• 
l6len binlerce bedayi periı· 
tan ile dolu idi. Albapark 
Fuar açık hava tiyatroıuada 
ve ılmdide Asri sinemada 
temıillerlne devam eden ve 
temıil ettikleri eahnelerde 
ıaD'at mociıeıi yaratan kud
retli Hn'atklılHdan bay 
Adnan Sert, Ata Akaa dere 
Mehmet Uıao, bayaa Nadi
de, Saadet Nermiu, s.fiye 
r•bi milmtaz arti.tler dilo 
akıamki temsilde b0y6" mu· 
vaffaluyet kazaomiılard11. 
Saa'atklrları tebrik eder ve 
bu akıamki Mahmut Yeıa
rioia KaraaJıkoda namındaki 
Oç perdelik Vodvilini de g~r· 
melerlal tavalye ederiz. 

INGILIZLhR 
Ne Diyor? ----Loadra (a.a) - Ha•• ne

zaretinin tebliii: 
Diin 6ileden ıoara bom· 

bardımaa tayyarelerinl Ye 
b&ytlk aycı teıekkl\llerlain 
ittirlkile ıimali Franıa 6ze· 
rine Ud mavaff akıyetll akın 
yapılmııtar. 

Blenbeim tavyareleri Bet-
hume ci•arında Goınay 
elektrik Hntralıııa hilcam 
etmiılerdir. Combalar hede
fin Oıtlhe dOım&ı Ye yan
ıınlar çıkarılmııtır. Hamphn 
tayyareleri de Lille civarında 
demir yolk hedeflerine ta· 
arruz etmiılerdir. 

--o--
60 Kişi 
Kurtuldu 
Stokbulm (a.a) - So•yet· 

lerin Baltak filoıu deniz er· 
leriaden 'O kiti kurtarılmıı
tlr. 

------
Mareşal Bnd
yeni cephesi 

Loadra, (a.a) - Kiydın 
sukuta llıerioe timdi Mare· 
ş•l Budyeai ıeri çekebildij'i 
asker ve ılvil kuvvetleri ile 
Kiyefin 11rkında bir cephe 
almakhdır. 

Kahve satışı 
serbest 

Kiloıu 268 kuruıta11 lullra 
kahve sataıına yarın tabmiı· 
ler tarafından baılaaacaktar. 
Kua vo aıhiyelerle ls6yle· 
rin ihtiyacı da toıbit edilmiı 
•• YiJiyetten gönderilen ta· 
mimlerle l&mirden mutemed· 
ler Yaııtaaiyle aldıracakları 

ka~fe miktarı bildiri(miıtir. 
lzmirde 23 moUStl&, 20 

dibe1rçi, 3 el deiirmeni ile 
çalııaa, 46 talamiı vardar. 
Makinelilere timdilik 3, di
belıçilere 2 ıer çaYal kalave 
verilecektir. 

Kah•eler halka 250 ıer 
ıra~ık kliıdlarda ıatılcak· 
tır. 

Şimdilik 1000 çuval kab•o 
satııı yapılacaktır. 

Dam altında 
can verdi 
Çeımede Ovacık ldSyllnde 

Çat.laımak me•kiinde 30 
y•ılarında Rıd•an, kayınval
dui Mediha Çıftçiye aid bai 
damındaki etekleri çalmak 
t ıebbOıilnde bolunduıa ıı
rada ahırın duvarları ç&k
mllş. altında kalarak 61mDı· 
tir. 

ALMANLA 
Ne diyor? 

o - , 
Bertin, 22 (A A) -

man orduları baıkam•~ 
laj'ının dinkli fe•kalltl• 
liil: Kara, baya •• 
11uvvetlerimiıia 6rnek 
lı birliii ile mihim bit 
vaff akıyet daha elde 
mittir. Ôael adaııaı• 
keıl olan Arenbarı 
kat'i bir baıkıa harekeli 
ele ıeçirilmiıtir. o .. ı ,. 
OD adaları elimizdecllr1 

Berlin, 22 (A.A) -
ba ıkumandanhtınıa 
tebıiği: Kiyefja ıarkı•.a
talarımıı, mlteaddit 
lara parçalanıp ı•J•t 
bir 1abada 11kııtuılallf 
d&tm•n kuvvetlerini i 
devam etmektedirler. 
feYkallde teblitde bil 
eıir •• ıaaimet r• 
flmdidea pek çok ar 
Dlıman kartalmak iti' 
tstı Gmitaiı teıebbltl 
•i•r ve kanb ıa1iat• 
blmııtır. 

Dıjer bir fevkalld• 
kalide tebliicle bild 
iilere Özel adaıını• 111 
olaa Alaadbarı ıebri 
•• ı&ratJi bir hareketi' 
mııtar. Adanın d&1111•• 
Yellerinden temizle• 
men bıtmıı aibidir. " 

KARADENIZOP 
Havalardan dla 

vapurlarına karı• 
tetirli taarruılar J• ...al 
Karadeniıde bir So•rj 
vaıar&, Ud torpido O' 
bir tayyare defi fe 
24 bın toı.ılltolak 9 
n paru batır ılmııtır. 

Bi~ aylık '/} 
ta vukll~ 
Fu•flD de••DI ,t~ 

•Y ıarfıada ı~hircle' 
lan zabıtavak'aları il' 
bir iatatiıt:k bll•'" 
Buna nızaraa ful~ 
tin ce lımirde al 
vak'Hı o1muıtar. ,..ı 

Bunların ekıerl ~ 
taıımak ve ıarb0 U 
hafıf vak'alar tetk,. 
tedir. Geçıa ıe•• 1' 
det ıufında 252 •• 
Ht olmuıtur. bl~ 

Y alaıı f aar d• 
Uhparkta iH 2 ••' j 
kılp para 1ır111•• 
tııama hldi1eıl k•f f'! 
tir. Bunlarda da ·~ ~ 
1• nazaran aıal•• 
rıyadır. dlİ 
Zabitanı• ıaıtel' 1 

fakıyet •• fa•111' 
takdirdir. 

( Sudıt ) ıu,ealnde11 alnuL. Çorakkapı PoU.. 
kar1111 ile, 164 Huaa 1 •llıla OlılDD 


