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~ ~ISA ' t ~~AÇIK 
Oskovanın 

t~kıibi mü-
llabetiyle ... 
l:a •~ı Y•paocı ga:retele

deriltıı rı, Bulgar ıtaııa gön· 
So"' Alman lntalarının 

ı .rtt R 
''•ıı,11 • usy.dau eıvvelce 
••fık bır mfisaade ve mu
~I,..: ~t liıerine ıevkedildi· ,, . ,,, 

• htı, ~•ıdıklarından Sov· 

1 oı.ll ' .. ;1rliği resmi ajansı 
• lİ~j •ı., şu manab tek-
- -~~eıretmiştir : 

kikatr~r Bulıariıtanda ba-
9' ~ '" Alman lutaları var-,, e t" 
~-tıb fer bunların nakli 

•' )ttJ, lll?Yorıa bunlar Sov
fY ~ltic~ bıriiğinioin malftmatı 

~kı ilde ve muvafakati ol
~lll11a~~: vukubulmattur ve 
ç6 •dır. 

•iıt,11'1c' Almanya Bulga-

~lad • Alman • kıtaatının ''il . . •d, b llıeaı •eya Bu1garıı-
• '-ti Q lutaların Jkameti 

t• ~· ~•hı' 1 1tlit· ı •• • Sovyetler 
l~ ._,lıai;tilatzdinde ileriye ailr· 
~, .A.ı 8ub, r. 
1 

' '' ' •ıa B-.lpr bük iime-6' 111,, . 
ıt,1 t rııtandan Alman 

•. i l •ııııı 
q•lc~ ıeçmeıi meıele-

i' ,İtJjii1a 1ııda asla So,yetler 
o• t, ' rıı&rıcaat etmemiş-
11! ,i,, 
I~ İitıd '~ıleyb SoYyetJer bir
ı- '''-'•:" lıi~bir cevap almıı , .. l' ... .. ~ .. . 
~t t,ı" 1J•esının bu mani-
• •t'b• tiat, 1 ı Almanların Bul-
't•kı '' Yaptıkları ve ya
il s:;· •akeri sevkiyatın
' ''d YeUtr birliğinin zer· 
Ilı ~.;~ lllıfQmatı olmadi-

t• ~ ... , d 1 •urette ilin edi-
"f 11 1lıfd, .. ' böyle bir hareket 
t1 '"ııı :• takdirde Mosko· 
jl' ~i ,;ıau be ıuretle te
li' LÇGk b~C:eği hakkında da 

Q' •r • 
,-

1 b11 b•mı bulunmadığı 
;~ ~ıı.11 Uıuata da yine 

•' ·~t "' diplomatca bir 
,~ \t "'"'hlf aza etmekte· 

i~' ' bı, 
ı•' t •tc, bq hususta dip-

~·· 1 :taı~d,la &UktıUara liizum 
t· OUtıu söyleyelim 

' te., 
~ ,~•k iç-8erlin Balkanlara 

j ~taı~~,;ıı Moskovanın rı:r:a 
j ı~ ta,tb~katını almağa lü-

r 1 '1aı Yecekae Moıkova , ,. ''dı 1-· 
j •?'ili •ı nüfuz ve sem· 

, j kıybetmiyecekmi-
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' b . ~ •va •ıs mare-
~'•ı bu ıabab To-
~l ile ehrl•iH 
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çı a.n siv 
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MiLLi 
EfiMIZ 

. An~araya av
det buyurı;f u ar 

AoL:at (A A)-Reiıicum
hur İsmet lnöafl hus si 
trenleri ile A karaya avdet 
buyurmuşlardır. 

Milli Şef istasyonda bti
yük millet meclisi reisi bsy 
Abdülhalik rsnda, bsşvekil 
doktor Refik Saydam, A c· 
karada bulunan vekiller, C. 
H. P. Genel Sekreteri bay 
Fikri Tüzer, mebuslar, An
kara vali ve belediye reiıi, 
Mevki ve merkez komutan· 
ları, emniyet müdlirii ve di
ğer mplki, askeri erkin ta
rafından karşılanmışlardır. 

1 ütün piyasa l 
---------

inhisarlar idaresi Akhisarda 
tütün piyaçasını 115 kuruş-

tan açmıştır •. 
Tütün piyasası bugiin ege 

mıntakasının her yeı 'nde 

çok müsait fiy tlarla açıl
mıştır. 

Haber aldığımızD göre 

Finlandiya iki milyon, Ma 
carlar iki milyon, Fransızlar 

üç milyon kilo tütün iste

mektedirler. 

Amerikalılarla İniilizlerin 

tütün alacaklarına göıe re

koltenin en kısa bi zaman
da satılıp tOkeneceğine mu
hakkak nazariyle bakılabi
lir. 

* 

: dık, Kavalah Hüseyin ve 
iııhisarlardır. inhisarlar til 
tünlcrioi 95 kuruştan mil· 
bayaa etmiştir. Cuma ovası, 
Kesre ve Ahmetbeylidc tü
tüoluin 100 kuruıtan faz-
la satıldığı hususi surette 
öğrenilmiıtir. 

-----------
Harp aleyhtarı . . .. grup reısı ıs-

tif a etti 
Vaşington (A.A)-Birleşik 

Amerikanın eenebi devlet
lerle harp iılerinde iıbirliki 

• • yapılmaması tuaftarı ol:ıo 
Son dakikada aldığımız grubun reisi bu vazifesinden 

~------·-...... - _____ .. _____ _ 

- Salaib, Neıriyat Amiri •• 
Ba, Muharriri 
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T E L E F O N No. 5503 

FIY A Ti (100) PARA 

1 
H AL KIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

·ıtalyanlar 40 
ölü ile bir cok 
yaralı bıraka
rak kaçtılar 
Kahire, (A.A°) - (lnğiliz 

karargahının tebliği:) 
Son dakikada alınan ha

berlere göre vaziyette hiç 
bir değişiklik yoktur. Sudan 
cephesinde yapılan çarpış
mada ltalyanlar 40 ölü ile 
bir çok yar lı bırakarak 
kaçmışlardır. 

--o--

1 

• Yunan 
l\1atbuatı 

Bag f ilof un nutku 
hak ında neler 

uazıgor .. 
Alina (A. A) - Bulgar 

başvekili bny F ilofua Rus
çuk t a söyled ıği nutuk Elen 
matbuatınd bir çok tehir
lere yol açmı~tır. 

Estiyn gazetesi bu husus· 
t a d iyor ki: "Filofua nutku
nu Yunan umumi eflı&n bli
yük bir alaka ile takip et· 
miş ve Bulgar başvekilinin 

anlaşmalar hakkında sarfet
tiği samimi 8Özler takdirle 
karşılanmış ve bilh11ıa Bul
garistanı o kendi blinyesiae 
uymıyan rejimleri kabul edil· 
miyeceği hakkında yür&ttD· 
ğü mütalaalar da memnuni· 
yetle kaydolnnmuıtur. Yu
nan milleti Bulgariıtanua 
hürriyetini koruyabilmek için 
her nevi yabancı propaian
da ,ve tazyıklere karıı ko· 
yacağına kani bulunmakta
dır. --o--
Alman el~isi 

Bulgar nazırla· 
riyle 2örüştü 

Sofya ( A A ) - Alman 
elçisi başvekil, B. Fillofo Ye 
barieiye nazın B. Popof11 
ziyaret etmiştir. 

--o,--
Stef ani ajan- In~?iltereye ya-
sının •. fikrine pılacak yardım 

eore • layihası me-
Roma ( A.A ) - lıtifaoi 

ajansı Bulgarların yeni te.d- bUS8D mec
birler aldığtnı, ordusunu iyi 
hazırladığını ve Filofun söı- )isinde 
lerindeo Sof yanın vereceği 
kuarların tehir edilemiyece· 
ğini ve Filofun dediği gibi 
Bulgaristanıo en nazik tarihi 
anlar yaıam kta olduğunu 
bildiriyor. haberlere ı~he Akhiearda istifa etmiştir. 

Amerikanlar 90 k:qruıtan, ----·----- ------- -----

V aıington (A.A)-Meba· 
san meclisine verilen Iaıil
tereye yapılıcık yardım 
pro jeai JAyihaıı hariciye en
cümenine havale edilmiıtir. 

Yerli ürllnler 95-100 ku
ruştan ve lahiaarlar idaresi 
115 kuruıtau tfitün almağa 
başlamışlardır. 

Piyasanın yükselmesi ümit 
edilmektedir. 

Bornovada tütün piyasası 
70 80 kuruıtan aç ı lmııtır. 

Alıcılar Geri kumpınya
siyle Borovah Ahmet müea
ıeseıidir. 

SEYDIKÖY: 
85 - 90 arasında piyasa 

açılmıştır. 

Satış haretle devam edi-



ı 

.. 

orun - ---8---
~. •r:i• A rnavudlukta 
oşe!!.. İtalyan Başku-

BORSA 
HABERLERi 
13-~9.50 kuruştan 2549 

çgval üzüm, 10,75-14 ku
ruştan 511 çuval incir sa· 
tılmıştır. 

Sinsi sinsi zehirleuen ve öldüren 
bir hastalık : ___ .. __ 

ALIÖI ŞEKE 
hiç beden terbiyesi yspm k; bn:um işleri
nin ve guşa, erek yumurtalnrı gibi bne
lerin iç akıntılarının bozuklufcu, vücudun 
beslenme kuvvetini boznn art.-itik olanlar· 
la, vücuda zehirliyen ve ufunet yap n 
hastalıklar. 

Bazı şişmanlar gösterişli v kanlı olur, 
yanakları sarkık, çene ltları iki veya üç 
kat, yüz çizgileri bozuk ve ~iş, boyun ka
hu, ense birbiri üstüne katlanmış, yüz ka· 
barık, kırmızı kan toplumış gibi, buım 
bes eome, kanın dönüp dolaş D r:11, işemek 
işleri çoğ lmış olur: dışıuıdan bakıştn iyi 
bir bir varlıktır. Ani m bilw11 kuvvetinde 
bir şey yoktur. 

Fakat, nikris, şeker illeti, böbrek taşları 
iç aletlerinin, damarlaı ıDlD, böbreklerin 

düzeltilmesi güç halt lıkları ı tutulmağa 
hazırdır. 

Yine bazı şişmanlar, kansız, kuvvehiı, 
bitiktiler: Renkleri ıarı, balmumuna ben
zer, iştah şöyle böyle, kabız çok, kuvvet 
çok aı, tembel, miskin, kan dolaırnaıı bo· 
zuktur. 

Bu cins şişmanlık bezelerden veya ufu
aetli bir baıtalıktao gelir. 

Şişmanlığa bir çok hastalaklar karışır: 
Böbıek iltihapları, damar k ıtılı ğı, nefes 
boıukluğu, akciğerlerin şişme ji, kciğerlere 
kan yürünesi, kalbin iş görnıemui gibi. 

* •• 
Perhiz. - Ekmeği günde } üz gr m in-

dirmeli, şekersiz çay, ıhlamu r kaynamışları 
gibi sıcak şeyleri yemeklerden 2 saat ev· 
vel veya sonra içmeli; yeme der arasında 
hiç bir şey· içmemeli. 

Rafadan yahut karı,tırmıt sızın yağda 
pişmiş yumurta, suda kayııamış yağ ız 
balık, koyun, sığır, tavuk, d ına etlerinin 
kayn mış veya ııkaraları. 

Havuç, g reviz, pancar, d rmateıı, engi
aar, kuşkonaı z, patlıcııu e7. olarak p ta
tes, marul, hindiba, yeşil f sulya gibi zer· 
zevatlar, bisküit, kuru börek) er az. yenmeli 
elma, armut, üzüm, şeftilli, kayısı, erik, 
dağ çileği, freuk üzümü, portakal, incir 
gibi yemişler, yağı alınmış süt, az miktar
da tuz yemelidir. 

*** 
Yasak ol n yiyecekler - "'ekerli, yıağh, 

unlu, ispirtolu yeme.ki r \ e çkil r yani: 
Beyin, lrara ciğer, domuz gil i yağlı etler, 
yağla behkl r, tere ynğ1 1 kuru fasulye, be· 
zelya, nohut gibi unlu ve şt kerli şeyler, 
kestane, pirinç, hamur işleri şeker v şe
kerli yemekler, (reçel, komposto, pasta v. 
ı.) Çikolat , çokça şekerli sıcak şeyler, el: 
ma ıarabı, şamp nya .. 

BiTMEDi-

mandanı is
tifa etti 

Radyo gazetesine g6re 
Kiliııuranın zaptile hasıl 
olan son durum dolayısile 
Kilisuranın doğu şimaliudeki 
ltalyan k uv•etlerioiu çekil
melerine her an intizar et
mek lizım geldiği iki gün 
evvel bahis mevzuu edil
mişti. Yeni haber bu tabmi· 
nin tahakkukunu bildiriyor. 
Yunanlılar Kilisura ve şimal 
cephesinde son taarruilar 
neticesinde Üzlmsuyuna 
uzanan ltalyan miidafaa 
hattını 25 kilometrelik bir 

---o---
RADYO 

18 00 Program ye mem
leket saat ayarı, 18 30 Ko
nuşma çiftçinin saatı, 19.00 
Müzik: Şan resistali, 19.30 
Memleket ıaat ayarı ve 

ajans haberleri, 19.45 Mil· 
zik: Fasıl heyeti, 21.15 
R'"dyo gazetesi, 20.45 MI· 
zik: Küme heye.ti klasik 
program, 21 30 Konutma: 
Hukuk ilmiDİ yayma kuru· 

mu adına avukat Nejat Sav: 
.. Vesayet nediı ?,, Nasıl de-

cephede yarmPğ& mu~affek 
olarak 10 12 kilometre de
rinliğiı e nüfuz etmişlerdir. 
Timuriça suyunu batıya 
doğru geçen Yunan kıt'aları 
Berat şehrine 15 - 17 kilo· 
metre yaklaşmışlardır. 

' vam eder ve kalkar?,, 21 45 
Müzik: Radyo salon orkes
trası, 22.30 Meml .. ket saat 

Tobrukun zaptı için lngi
lizleria büıük miktarda gay
ret sarfettikleri maltiaıdur. 
l"obruk, Italyan Afrikasında 
Mısıra en yakın olan bava 
ve deni:ı üssü old uğundau 
burası lngiiizleriıı eline ge
çince Mısıra y kın bir üssll 
ortad o lıalkııcaktır. 

Tobruk limanı her cins 
gemilerin yatabileceği büyük
lükte güzel bir limandır. 

Arnavutlukta ki ltalyan 
başkumandanı general Sod· 
donun istifasrnı itibaren 
hakiki sebebin Yunan hare
katını idaredeb i iczi olduğu 
tahmin ediliyor. Baıkuman
danlığı, mareşal Badoğliyoyu 
büyük erkanı harbiye riya• 
setinden istihlaf eden gene
ral Kavalyero yapacaktır. 

General Kevalyeronun biz
z t kumandayı ele a sı 

böyle tehlikeli bir iş için 
kumandan bulmakt tesadüf 
edilen müşkülata atfedili-
yor. 

ister Gül, ister Ağla 

ayarı, ajnns haberleri, bor· 
salar fiatleri, 22.45 Müzik: 
Salon orkestrası programı 

devamı, 23.00 Müıik pi. 
23 25, 23 30 Y uınki prog
ram ve kakanış. 

--o-

Konşmentosuz 

mallar 
Gümrü\tlerde mevcut olup 

konşmentosuz. . oldukları için 
ithal muamelesi yapılmıyan 

bazı mallar hakkında Tica
ret, gümrü 1.t ve inhisarlar 
vekaletleri arasında yapılan 
temas sonunda bu malların 
piyasaya çıkarılması tesbit 
edilmiştir. 

Hemen lizım gelen mua
mele yapılacaktır. 

HUKUK MEZUNU 
İL YA ARDİTİ ÖZONARAN 

Her nevi emllk icar ve is· 
ticarını, ticaret ve sanayi er· 
ba-.ıı ile sermaye sahiplerini ta· 
nıştırmayı taahhüd ede. Orta 
Yemi• çarşı 46 İZMIR 

Gaz suyunun yüzü 
hürmetine •• 

suyu 

Akt mcınıo biri elinde şişe koşa k<>şa gidiyordu. Bunu 
gö ·eo bir arkadaşı arkasından bağırdı : 

- Bu teleş ne yahu? şarapçının kapannıası:ıa çJk vakit 

var. 
Koşıın adam durmadan cevap verdi : 
- Şıırapçıaı ı kapanmasına vakıt var anı ua gazın bit

mesinde ne va1nt, ne saat ve ne de dakika var. Dükkin· 
lara gddığiyle bittiği bir o1'Jy >r. O lU k ıçırmamak iç.n ko· 
şuyoruaı. 

Gd suyun'1n yüzü suyu hürmet.ne bir koşu rekoru kır· 
m ğa plışd ı bu akşaaıı;ının haliDe 

ister Gül, ister Ağla 
____ ....__...__~ -- -JIWW~~ .... _..,=-====----'~ .-.-. --

s. rit 'czac başı 
Kolo~y esans, p.J len, ve kremleri 

Türkiycmizde misli olmıyau bu f'll en
fos hokut&r hiç şüphesiz kristal şişeler 
modern aınbdlejlaril tSayram ve yılbaşı 
bediyel rimizio daiına uiduğu gibı ba-

H ' şında i•leeektir. 
-· ~".!!!f. ll.,• ••• "!otüı:! .,..{Jov'!.lgrı __ §.•J~i ______ l_l_!!!:l!!.Jsimlerile t~.!!!Q~r!'!e aldarımıy11uı: etiketi ve P'e-
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(46) YAıaa: Halil Zelti oı=:. 

- Eğer ben bu hizmeti iyi görtırsell'• 
bu evrakı yerlerine tevdi edersem Almıll' 
yada resmi casuslar ıırasuıda tescil edil•' 
ceğimi ve maaş bağla1J1cağını ill•e et• 

mifti. 
Kız ıusto. Ortahğı bir sük6net kaplıd•· 
Zabit sordu : 
- Ôyle ise matmazel; bu gördüiüDlt t6ı 

adamların isimlerini hatırlıyor musunuz? hGy 
Mığlfıbiyet mesuliyetindcn kurtulaı•~ itti 

iıtt:y~n bir suçlu gibi kız zabitin yüıDll' Itri 
baktı ve acı bir tebessümden sonra d•' )tk 
vam etti: di 

- Vapurdaki yatağımıa altında esıo•' 0
d 

renkli bir meşin çanta bulacaksınu. Içill' .. 1 

de mektupları havi bir paket vardır. 81' t6 
nim buraya getirdiğim talimatlar bu pak•t ~•t 
içindedir. l'I 

Zabit hemen çekmeceıinden bir kiğ'ıl fi ld, 
bir kalem ,ıkararak kıza uzattı •e: "' 

- Vapurda, biıe bu paketi •ermet• ~' 
salahiyettar kim iH ona bir tezkere yaıtl :ld 

mııınız?"cledi. ' 
Yohanna ooıuzlarını ıilkerek kalemi •

1
' 

dı. Vapurun ikinci kaptanı Hanri Lorea•' 
şu mektubu yazdı: \e 

"Aıiz bay! Yatağımın altındaki siy•• :•t 
çantayı bu tezkereyi sunan kimıelere t•1

' it 

lim etmenizi rica ederim. Anahtar y•~ .._, 
masasının sol gözündedir. Beni te•kİ ft 

·ı ., 
ettı er.,, I 

Zabit kızı kadın sivillere tea\im etti. Şi' •d 
an evvel bu pakete el koyabilmek ıoet• ~il 
kiyle hemen biuat vapura koıtu. Ber•b' ' 
rioe bir memur daha almağı unutmad•· .. , h 

K11ptan tezlteıeyi g&rünce şııırdı. ı.tı, 
1 · t' b · · · h" • ti 1·0

1
' mur arı ıs ıcva a gmşh ve uvıyc er ( t. 

teyidini istedi. Genç kadının ne için te 

kif edildiğini öğrenuıeğe çalıştı. fa~' b 
keodisine verilen cevaplarda tevkifin 1 t ~ 
bebi değiştirildi. b~ 

- Bu kadın gümrük kaçakçılığı Y'.; 
yor, dediler. Çantayı aldılar ve bir da1'1~ 
kaybetmeden Federal biiroıuna geldilet•t ') 't 

Bay Turru çaı.tayı yalnız açarsa ııı' 
kemcde kadrnıo başka iddialarda dı b'1 ~ 
lunması ihtimaliuemebni bunu Yob•O~ oı 
nan buzuruyle yapaıaiı tercih etti. Nite~~ 1l 

çantayı kadına uzatarak açmasını '
1 

t, 
etti... ., t, 

Ç .. nta açı!~ı. için .ie güzel tuvaletÇ
1,(! >• 

dediği g'b1 bir paket mektup çıktı. 8~ 
h m bi..ı Je yetmiş dol rhk bir de b111lı 
iğne ermişti. 

labit mektupları açarken kadıu ıııiPİ 
glllyor du. 

Bu gül~ş. mektup!aı uı casuslara o:ı•b' 
bir lis. ola yazılmış olmuından ileri 1 
yordu Kıırn yüzüne bakarak sordu: 

- Ba şifrclt?ıio cmı.htarı nerede? 
- Bende değil, c\,.vabını verdi. , 
- Lildn siz bu vesikaların şifreli 

ball Adıı.;bıliı siniz .. 
Zıbit bir çoıt ricalara rağmen 

kızın bu iddLssında sadık olduğuna 

at g ... tirer k foda isticvaba lü-ıum gfl' 
di. Sırf Al nanca yazdı olan iki şif~-' 
mektubu o\ı.uwağa koyuldu .. Fakat 

hudan bir " şeyler öğren eınedL ÇilnkO 
lann birinde hemen de casu!luia illl1 

bir şey yoktu ... 



Kı mızı Ev 
ilen de - sizinİ~-gir°üşmek 

• • 
ıst yorum. Fakat elim-

de deiil ••• trn · . . 
tııiyiın? 1 verdı. I!~·~ etmez ı kadar keyifli şey .. O . gün 
lıu k Hemen egıldı~, ko- kalemdeki sevincim, ıebebi-
İ~in 011>şuya çaktırmamak ni aohyı:ımıyan arlrnda§ arı-

Potiniiı · b - ı b' •d, _ 1 ag ıyan ır mın dikkatioi celbetm'şti .. 
d•• dı1ıı 111 lakatlığiyle kağıdı al- Artık cuma aaba bi bele öğ-

' Yoluma devam ettim. 1 _ ·~ 
l<ıi d . eye dogru duydugum fıe· 

oD• i~tl ~ ı açarken meraktan ye cana payan yoktu. Me e· 
? bG .. ''•n:ı yirmi beş kuruş 1 b' k YU~lng-ü d 'd' K 

1
. e ır adınla tlnışmt-ık ~e• 

•~ l . n e ı ı e ıme · k' d d - ·ı A 1 d • '= . ttı 
1 

ın e egı . y ar aa w.:n 
eo• 1 . tçn:ıek için kağıdı göz- . ttı111e 

11 
'- d k b yol hatıralarıma kı:nşan bır 

d•• " 1 e aa ar uza ya ut k f · · "'•ın t _ a eıın esrarecgıı kuşunu 
d' uacagımı keıtireme· •11>, ıı'h tanımak merakı. işte mese• 

111•' 0d11duın1 
.• aY.d şu 11 rlan le burada .. 

,._, .... 
T .. 1( Nasıl bir kadu.ı? Bir lı.a· 

81' i z:. •pıaun önünden d 
'lQ & ın mı? Genç bir kız mı? .. 

ıı•t kıu·•lÇerainiz, dikkatli dik-
l~ıı' bakaraınıı, kim oldu- Güzel mi, çirkin mi? ya ih· 
ld Uz11 bilmediğim için tiyaru.. y • pek kart bir 

l fi etı b . . mabJôksa .. Hem beni göıüa· 
llıı•r,•- u ıace ınce aüzüşe 

ç " d ce nasıl hareket edecek? .. 
111 ~... • •ar ım, yarın geçer- K 

e• "' bı ._, d onuşurktn utanmayacak 
aıtl o]d .. r " iı ın üzerine kim 

t,lb"l•uı•zu 1aııp kapımın mı? işte l>ir sual yığına ki 

ı Önine kıaız.. ok vagonlu bir kata gibi 
i ,I· llıa1 F ıilioia; in yollaınıa \JZlnıyor. 
•o•' '-•l . 10 akat 

.. 1tl1rıoa .. , h ' 
- Sonu var -

•luhrsa 
iy•~ l•rip FAYDALI 81L61LER 
tı•' ~•tın •ergüı 1 • Nihıyıt 
.~ _,k;ı.· e•de bir kad.;.r. Yumurta 

!11if hku:P!•ırnak, bu 
••p e .. Artık ertesi günü kabukları Ç8• 

Sil '•dıur halatile çekme;e bıt· 
· ,,. •izi~· .Daha geceden kart- maşır)&fl be
e ~-b~hlın üstüne bir iki mu-
ab• 1t et lcelimf'si yazdım: yazlatırmış 
dı· Siz lr f . • 
ftl( Yııa • es ı~ınde cıvılda· Yumurta kabukları, ç .. ma· 
• •f S tıth bir kuşs;ouı!." şır yıkayıp kaynatırken ba· 

erıo' •hah 1 
te' t•t 0 ur olmaz ~ rmızı un içeriıine atılırsa çama· 

f 1 "Ylıldaıtım. şarlar kar gibi beyaz olur-
f"alı L f\•rtv• · · . ,t Qlk ıııtımı dört kısmıı muf. 
il ttek k takt apıoın öo6ne bı-

f hi, (bı· Kulaklarımı derhal 
y• "·lllerıi) kelimeai oktadı. 
a1'İ~ ı ıtn:ı · 

'hi 1 dört ıaat sonra 
·~~r tt•,ı,k'ldırım postasiyle şu 
~ • 1 aldım· 
~ ·~ . 

--o---
Çay pişirirken 
dikkat edile-
cek noktalar 

(t iki ... ., 
lzmir Defterdarlıiından: 

S.t ş 
No.su 

Muhamcn B. 

337 Göztepe nevz ttbey ve mısırlı cad. 8 57 ada 
12 parsel 495 m·m. 41 numaralı arsa 

338 Karşıyaka osma nzade m. inkişaf so. 103 ada 
51 p rsel 20,9 m.m. 27/4 numaralı arsa 

339 Kıırşıyak~ osmanzade m. inkişaf 1754 so. 

Lira K. 

148 50 

45 00 

103 ada 35 parsel 273,50 ra.m. 31 no.lu arsa 45 00 
340 Kcrşıy ka osmanzadc m. inkişaf sokak 103 

ada 34 parsel 251 m,m. 29 no.lu arsa 
341 Karşıyaka osmanzade m. inkişaf sokak 103 

ad .ı 45 p;arael 146 50 m.m. 27/1 no.lu arsa 
342 Karşıyak osmaoı de m. inkişaf so. 103 ada 

37 parsel 270,50 m m, 33/l numaralı arsa 
343 Karşıyaka osmanzadc m. inkişaf so. 103 ada 

33 parsel 291 m.m. 27 /5 numaralı rsa 
344 K rşıyaka osmauze.dc m. sakarya so. 103 ada 

46 pars .. ) 159 m.m. 7 numaralı usa 
345 K r şıyaka osmanzarle m. inkişaf so. 103 eda 

40 parse l 25 m.m. 27 numaralı arsa 
34fi Karş1yaka osmaııze dc m. sakarya so. 103 ada 

47 psrsel 229,50 m.m. 3 ve 5 no.lu arsa 
347 Karşıyaka osmanıade m. inkişaf so. 103 ada 

50 pırsel 185 m, aı. 27 / 3 no.lu arsa 
348 Karşıyeka osmanzade m. inkişaf 80. 103 ada 

49 parsel 173 m.m. 27/2 no.lu arsa 
349 Karşıyaka alaybey m. şebitcemal so. 26 ada 

2 panel 84 m.m. 4/1 no.lu arsa 
350 iki ü cİ karataş m. 9 eylül 80. 642 ada 3 

50 20 

30 00 

60 00 

60 00 

40 00 

5 00 

60 00 

45 00 

35 00 

78 00 

parael 75 m.m. 69 no.lu arsa 150 00 
351 Birinci karantina m. mimar kaaım so. 6 parael 

145 m.m. 5 no. lu arsa 58 00 
352 üçlincü karatoş m. ncbahat so. 647 ada 15 

parsel 94 m,m. 5 no.lu arsa 
353 üçkuyular beşinci ıo. 1863 ada 1 panel 104 

m.m 20 no.lu hane 
354 ikinci karataş balilıifatpaşa so. 641 ada 26 

parsel 106,50 m.m. 238 no.lu arsa 
355 köprü m. kayatepe so. 1785 ada 9 panel 

325 m.m. 5 ta j oo.lu hane 
icar 
356 Karııyaka donanmacı m. yemişçipaıa so. 30/31 

no hane 
357 Yolbetesteni 38 taj no.lu dlikkln 
358 Buca aşağı mahalle istasyon caddeıi 38/~6 

9 40 

45 00 

16 00 

30 00 

206 00 
98 00 

tajlı dükkan 20 00 
359 Gaziler m. buriyet sokak 18 no.lu hane 180 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya 
ikinci tertip tasfiye vesikaaile ve (4) parça emvalin bir se
nelik icarı açık artırma usulile 5-1-941 tarihinden itibaren 
16 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. ihaleleri 
20-1-941 tarihinde saat 14 dedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinde yüzde 7,5 de· 
pozito akçesi yatırarak yevmi meı.kurda M. Emlik müdür
lüğünde müteşekkil satış komisyonuna mllracaatları ilin 
olunur. 32 
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DOngada Neler Oluuor 
B r yuvanın 

değeri 
Alınanyanın Kolmar şeh· 

rinden bir adam babçeıin· 

deki bir kuş yuvaaının dar
ma dağın edildiğini 2firiln .. 
ce, bunun kendisine •• 
komşusu babçevanlara ka· 
ça mal olacağını oturup be .. 
sap .etmi ş ve şu neticeye 
varmıştır. 

Yuvada beş tane yavru 
otduğuna göre bn yavrula-

rın her b irisi günde elli bö
cek yiyecekti. Bir ayda yi· 
yeccklc ri böceklerin sayııı 

7500 dür. 
Bu böcek leır öldf.irülemeı

se her birisi kendi ağırlığın· 
c gıda emer. 

Demek ki bunlar bir ay• 
da 225.000 tane meyvayı 
harap ederler. Bu meyvala
rın değerini hesap ede• 
adamcağız bir yuvanıa .... 
nede 560 liralık mera k•r· 
duğu neticesine varmııtır. 

--o--
Kaç türlü 

iskambil oyunu 
vardır? 

B r oyuıı meraklısı, iıka•• 

bil kiğatlarile oynanan •Y••· 
lann isimlerini teshit etmiı
tir. iskambil kiiıtlarile 733 
muhtelif oyun oynanmakta 
imiı. ---o------
Dünyanın en 
soğuk şehri 
Sibiryadaki Oi. Mekaa 

şehri dünyanın en •oiuk 
ıchridir. Orada bir ko•a •• 
k6klüse, su yere buz olarak 
düıer. Hararet 11fırın alta•• 
70 derecedir. 

--o--
Gemi kaya ..................................................... 

• ~• ı.ı~t ~r halde ıiıiale göılif-
aıt,. 11 ııt · '' oı... tram. Fakat evimde 
teJıV ...... 

: 941 KOLONYASI i 
Çay pişirirken güzel ko- ı Eczacı K. ,\MiL AKTAŞ'ın ı 

kulu olması için dikkaı edi- ı ~ A H E s E R / ı 

Amerikada Ferdizona ya 

Ariıona mıntakasında, bir 
kaya iemi mevcuttur. Sular 
kayayı o tarzda yotmuılar· 
dır ki uzaktan bakıldıit ıa· 
man bir gemiden kat'iyen 
farkedilmez. 

,ı~ lltaı ~ Çtiakü ihtiyar bir aıı· 
t,11 A.. •r. Yarın cuma.. Sul-

1 

t, bınet parkına saat üç-
tçi' Ilı 1 8~ '''fltitıt •ka geliniz Kahve ç· 

lecek en mübim nokta ça- ı H ,. LAL [ C ZAN ( S ı yın barıgi cinsten oldu- ı İ ı 1 
ğ•dur. .. ............ '6 .. +.••o••• .................... , .... • 

.,Jıfl Aı lnınto giyeceiim ,, ın çayı porselen ve top-
l',, ~.' l<ırmız.ı e•dee be· rak çaydanlıkta gayet iyi 

. ~ gül koparmak ne olur. Halbuki Seylio ~ayı 
ıiıt1 1( madeni çaydaulıkta vapılır-

~-~ ~ÇECILERDE sa nefis olur. 

ı : 

? 

't •tatıyıa ma,hur 0 

~ l!:VFiK ütü kızartılma 
•~'a hamamı larını izale irin 

b,~ lbıriı:ı en güzel ve temiz ~ 
Q~ttııdır. 

ı ._ ııtn 1 
Kumaşlarda ütüden buıl 

olan kızartılan izale etmek ~" hı 11 ımir halkı bkyıam · 
~ .h.~aaıını TEVFiK PA· 
'~ında yapacaktır. 

b -----
... Fah · Işık '-..... r 
·qır M 

için bol Borata de Soucla 
kooulmu, olan su içinde 

çalkalamak lhımdır. Kumaş 
kuruduktan sonra ütülen 
geçirilmelidir. 

c:=:::==:::==::::::::===:==:=:=::~:::;:;::.::=:A&~U .. ll!lllll!l!lllllm•• .................. ... 

TAYY RE SINFMASI DA Telefon 36- 46 
Bayram Haftası 

8 - 1 - 941 Çarıomba ıünü matinelerden itibaren 
C11nlı bir tarih .. Yüksek bir aşk.. Üç erkeğiu aşkı uğrunda hayatını 
Hey1:: caolı bir mevzu .. Çıldırtan 3 Saat/ık feda eden bir kadıo .. Ağlatırcasına 

bir kıskançlık hissi ve müessir bir aşk dramı 

Beyaz Esire 2 Şimal 
( HAL 1 M E) (LA LOI DU NORO) 

an unu 
Sinema kudretinin büyük bu ikası OYNIY ANLAR: Michele Morıan • 

Tu .. ftKÇ[ tQ"ZLU" MUAZZAM FiLM Pierre Ricbard Vilm Chules VaDel 
y FRANSIZCA Sözlü 

MATiNELER: ŞiM AL KANUNU BEYAZ ESiRE 
Bayram günleri.. 1 l -2 - 5 - 8.15 12.30-3.30- 6.30- 10 

·~ Diğer ~ünler.. 2 - 5 - 8 3.30 - 6 30 - 9.30 
Yalnız 8,15 te en -'On Yakın Şark harp haberleri ilaveten göat•rilec•ktir. 

L : _::ı::::t!IZJj -* '* 
~ ernlelıet hastanesi 

-'"tlt 0 1ltken müteha11111 
ll!hdS ·-·--- ±#+* az 36 

' ·-•••• , Ye Elektrik tedaYiıi 
' lki•ci Beyler Sokak 

PiYANGO BiLETLERiNiZi (SAADET) MiLLi 



SAHiFE 

lngil er e 
yangın bomb -
)arına karşı 

yeni tedbir • 
Londra (A.A) - Yangan 

bombalarına karşı dıha mü
essir tedbirler alınmakta ve 
bunun faydaları görülaıelı-
tedir. Dahiliye nezar\..tioin 
vatandaşlara yaphğı davete 
yüz binden f zla kişi ic , bet 
dmiş ve y ngıo ile müca · 
dele bütün viliyetlerin so
~aklarına teşmil edilmiştir. 

h··-Ameri 
kô~eti yeni-

den ıki tayy -
re fabrik s 
yaptırıyor 

Nevyork, (A.A) - Hüktı

met tarafından iki fabrika 
yapılacaktır. Bu fabrikalar 

1 menede 7000 den fazla t y
ı yare inşa edilecek ve bu 

fabrikalara 5 milyon lagiliz 
liraıı sarfedilecektir, 

Mendoza Fran-
. sız 2emisi dur

duruldu 
Londra - (Londra rad

yosu: 8,15 resmi tebliğ) -
Mendoza ismindeki Fransız 
gemisi Montevideden Fran
saya giderken Britanya ge
mileri tarafından durdurul-
muştur. Gemi Mootevideye 
dönecektir. Bu hareket Bri
tanya ablukasına karşı ikinci 
defa yarma teşebbüsüdür. 

Nazi casasu 
Sanfransisko
da mevkuf 
bulunu or 

Vaşinton (A.A) - Ame
rika topraklarını terkelmeğe 
davet edilen Nazi cıısnsu 
buglin Sanfransikoda bulun-
maktadır. Casusun ifadesin
de kendisinin kurban gitti-
iini beynn ctmiş•'ir. 

Caausun t bliye•i için 25 
bin dolarlık bir kefalet isten
miş tir. 

Macaristan da 
· g rülmemiş 
soğuk r 
Budt!peşt ( .A)- Şiw li 

Macaristand aoğu~ 1 r şid
detlenmiş ve derece sıfırın 
altında 30 a düşmüştür. Bu
dapeştede bugün derece 
ııfır altında on beştir. 

{ilki 1 .. giltere
ye eidiyor 

Vaşington ( .A) - Cüm · 
ıuriyet partis · nin n mzedi 
3. Vilki yakında lngiJtereye 
ıideceiini ve orada vaziyeti 
>İsıat tetkik edecej"ini ıöy
••iıtir. Vilki Loadrada Dç 

lnv:elizl rin son
1 

muharebede 
İtalyanlardan 
ne kadar ga
naim aldılar. 
Londra (A.A) - Tobruk 

mıntakasuıda 370 kilomet· 
relik saha işg 1 edilmiş ve 
ve italyanl rdao 41 orta 
olmak üzere 360 tank, 589 
top 300 bin obüı 600 mit· 
ralyöz, 2 milyondan fazla 
fişenk ve 1700 den fi zla 
kamyon iğtinam edilmiıtir. 

--o---
Bır ltalyan 

• 
emrı 

• 
yevmıs 

ne diyor? 
Londra (A.A) - Taymiı 

gazetesinin Balkan mahiri 
bildiriyor: 

Kilisuranın zaptı Yunanlı
lar için çok büyük bir mu· 
vaff a\nyet olmuştur! IÇ.ilisnra 
dağlık ve tabiaten müstah
kem bir şehirdir. Dl1~menın 
biraz cesareti olsaydı bura
ya kimseyi sokmadığı gibi 
dağdan taı atmakla da mil
d faa olunabilirdi. 

ltalyanlar şebriu etrafını 
üç kat beton rma ile çevir
dikleri gibi aynca da telör
gülerle de müdafaa hatları 

yapmışlardı. 

Kilisuranin zaptından ev
vel ltalyao· kumandanın göa
derdiği emri ycvmide KiH
surayi terkedeceklerin iha
neti vataniye ile itham edi
lecekleri bild i rilmişti. 

Yunanfılar sil gü bücum-
1.uı ile İtalyan mitralyöz yu· 
valarını zaptedcrek ayni mit-

ralyözl rı it ly nlara karşı 
kull Dmakt dırlar. 

(Halkın S-'> 

Deyli Telgraf gazetesi, 
Tiirkiye·ingiltere ticari ve 

mali anlaşmasından bahse

derken diyor ki : 

Bu anlaşma inıiltere ile 
aıimkir Türk müttefiki ara-

aında zaten mevcut olao 

1amimt dostluğu genit mik

yaşta takviye edecektir. 

Anlaşma son .derece mü · 
him iki maksada bidim ol-

mak gayesiyle b z1rlanmış
tır. 

Birinci hedef Türkiyl!nİll 
Alman iktisadi tazyikinden 

kurtsrılmasına yardım et
mektir. 

Yunanistan gibi, Türkiy 
de gerek ekonomik, gerek 
askeri sahada her tüı lü ynr-

dımımıza sarsılmaz sadaka
tile bak kazanmıştır. Geçen 

senenin değiıiklikleri esna 
sında yanıbaıımıı:da yer al-

lmak hususundaki azminde 
bir dakika bile tereddüt et

memiş ve Türkiyenin anda
katı Fransı.ı mağlubiyetinden 

sonrıı orta şarkta sarsılan 
vaziyeti takviye de l ıy· 

meti takdir edilecek duece

de f.11ydafı olmuştur. 

Türkiye ortaşarkın kapı

larından birinin m11hefızı
dır. 

Biz ise İtalyanların "Mare 
nostrun,, gibi iddialarıoa \'e 

Almanların " Lebensraum " 
hlllyalarına karşı hür bir 

Akdenizin mndafiiyiz. Bu 
müşterek rol her iki mem-

Kömür 
meselesi 

Dün gene Fethiycden iki 
motör kömlir gelmiştir. Di
ğer mülbakattan da kömfir 
geldiği holde kömür fiyatı 
normal bir şekil almamııtır. 

--o 

Viliy t 1941 
~üt • Si 

uldeJif dairel• yeni 
bütc leJiııi he:ıırhyarak mu~ 
hasebe· hususiy,e müdürlü-
ğüne rmeğe ~ılawışhr. 

Bunla n lıl vllayd da· 
imi eıacümcnhıde müzakere 
edilecektir. 

Meclis 9 şubatta milıeke
Yelere başhyacaktır. Bu ıe· 
ne bütçeoin masraf fashnda 
tasanufa riayet olunacaktır. 

--o--
Adliyede 

Foça Mllddeiumumisi B. 
Ihsan idil Erzincan Aıliye 
ceza baklmliğiae ta)'in edil· 
miştir. 

--o-- I 

Kadastro 
Umum müdürü 

Bir kaç gündenberi ıehri
mizde bulunan kadastro 
umum müdürü B. Halid Ziya 

Ankaraya gitmiştir. 

--o---
Limanlar 
umum müdürü 

Limanlar umum müdürü 
B. Ruafi Manyas dün şeh
rimi.ıe gelmiştir. 

---o---

leketin hayati menfaatlerine 

hadim olduğu gibi bizi bo

zulmaz bir dostlukla biri 
birimize bağlamaktadır. Bu 

. Ki!isorenın knyıhı düşman siya i bağan şimdi ikti.adi C. H. Partisi 
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Mezarlıkbaşmda Halil oğl• 

Şevketin üzerinde bir bıçak 
bulunarak ahnmııtır. 

---o---
Yanırın 

Ikincikordenda Eli kısı 
Ester, elbise dolabından el
bis sini giydiği sırada elind• 

bulunan sigarasını yatak 
üzerinde bırakmasındao 

yang1n çıkmış ise de yetişen 
itfaiye tarafından ateş baı· 

tmlmış ve 150 lira kadar 
bir zarar olmuş ve ihmali 

görülen suçla hakkında 
muamele yapılmıthr. 

(Avala) 

taşmalarının imzasını mevıa• 

bahis eden "Politika,, gaıe
tesi şu mütalealarda bulun
maktadır: 

Sovyetler birli{ıinin Alman
ya ile iyi dostluk ve anlayıf 
münasebetleri dolayısiyle Al· 
maoyanın kendi hayat ıa
huı olan topraklarda Al
manların müdafaa teıkilitı 
yapmalarına Sovyet Rusya
nın muhaleftt etmiyeceii 
tahmin edilebilir. için büyük bir zayiat teşkil münasebetlerimizi tanzim e- •• f • 1 • 

etmektedir. Mile dele aman den ve abenkleştiren bir ti · ID U et I~ eri '!C' Maamafih bu garanti iti 
vermez bir şekilde devam cari uzlılC!ma ile t"'kviyesı' Ankara - Comhuriyet " .. maıhdut olacaktır ve barbıo 
etmektedir. Tepedelenden hem muvafık. hem Halk Paıtisi müfettişlerinin 
çekilen ltalyen askerleri ve ŞRyanı burada içtima edecekleri cenubu şarki Avrupaya sir•" 

memnuniyettir. t' b. t' d 1 k· kamyonlarile doludur. Yu- gün tesbit olunmak üze- ye ı ma ıye ın e o mayaca 
nan kıt'aları yeniden mühim --o-- redir. fır. 
tepeler ele gt-çirerek Tepe- 1941 Üdçesİ Içtim;da müfettişliklerin Bu i•ranti, her ıeydeD 
delene yaklaşmışlardır. ihdasından buiÜDe kadar evvd Almanyanın hayatı ye 

Ankara - 1941 büdceai- b ı · · · · · ' 1 -Yeniden iki zabit olmak ahnmıı olan neticeler ve • a tııaıo ıaşesı ıçın e ıe-
üıere bir miktar daha eıir nin hıu.ırlanması faaliyetine vilayet parti koDgrelerinin kaynakları ve m6nakale yol-
alıomış ve dört tank zapte- davam olunuyor. Yeni bü J- uruu:ni htilisası baıhca mü- bmnı taarruılara kartı bi-
dilmiştir. Eıirlerden bazıları cenin 300 milyon lirayı bu- Ziök tal mevzuuuu teşlul maye edebiJimeıini istihdaf 
iki hafta evv l Ynnanlılarınl lacağı tahmin edilmektedir. edl!cektir. etse gerektir. 
Ad iy ltic denizinde iki ltal· .,. 
y J rınklıye gemisini b hr- iı···ı··al F .. E .. R .. N··a··M-.. E •• ııi> E :i .... K ... E •• L .. ·0·1 .. L··, .... N .. N •• A .. M .... E,, .. s 
dıkt rını söylemişlerdir Mcr· U S 
kez kısınınd Italyanların ı Kahveci Güzeli'oin : L ı Keloğlan islerse d,r, en kilitli delikler S 
son derece müstahkem mev- ı Masalı etrafında, ı H ı Hemencecik açılır konuşur teker teker S 
kilerhıden pilskürtülmfiştür. ı Bütün sevişen kalpler ı ı Söyletirim deliği, ağız, burun ve kulak, S 

iyi gitm .... kte olau havalu t Birer pervane oldu. : A ı Hatta iğne deliği söyler bnlbül olarak. S 
yeniden bozulmuş ve karlar : ı ı S 
yeğmağa başfamııtır. ı Nihayet bu filimle, ı M ı Söyle Çin Padiş•hı, benim olsun günahı, S 

o--- ı ELHAMRA,nın ufkuoda,ı A ı Fikrinizi söyleyin Hint Padişahı için. SS 
a d d : Gözleri kamaştaran : ı Söyle Kaf Padişahı, olsun benim gOnabı, S 

a asın a ı Zafer güneşi doğdu. : A DA ı Fikrinizi söyleyin Çin padişahı için. 
Londra - (Londra rad- .................... · ...... •• .... •••• .. •••• ...................... ..., 

yo u 8, 15 resmi tebJiğ:) Sütun lzmir halkını ve bütün yurdu güzelliğine mevtun ve hayran kılan 

Dün Malta adasında Oç K A H v E c • Q - • Z E L 1 
defa tehlike işareti veril- 1 U 
miıH de yükHkten u~an Filmi Mnnir Nurettioin tatlı Ye müıteana seda1ı ve kıymetli artiatlerimiıin kudret •• 
dftıman tayyareleri hiı bir :ıeklıı say .. inde •o parlak bir 1aaat zafer ve harikası halinde deYam ediyor. 

ha 


