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Belediye NAKAL.A. T 
iz neden iSTiF A 
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Olacak? 
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'tor Behçet Uı.'un, 
\t 1 Reıad Leblebi

lbl, bir çok arka-

~ Jırdımı •• iıbir
rd•tu m&kea1mel 

,••kaaiımaaını ye
' • reiıimlıia de ay-

9' ~•kı1et ile itletece
~.::İrimize daba bir 

Jeallikıer ve rl
~ lr.aaadırac.fın• ne
~oras, biliyor ma-

.'t•b•: Y eai Relıi
••ıad Leblehiciot

. t. it Ye anıaaffer ola· 
•ki, bir çok ml-
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Sal/et Arılan 
Ankara (a.a) - Refah va

puru bidiaeıi etrafında cere
yan etmekte ola11 takibat 
ııraıında •ekiletler erkinın
daa y&ksek rütbeli subay ve 
memarlar hakkında tahkikat 

Cevdet Kerim lncedayı 

münasebetiyle Münakaliit ve· 

kili Cevdet Kerim lncedayı 
ve Milli Müdafaa vekili Saf-

f et Arıkan tahkikatın seli· 
metle ceryanı için istifaları· 

nın kabulünü rica etmişler· 

dir. du istifalar k bul edil· 
miıtir. 

~•lerclea derdleri
-- fgl•I, 1lkl1etleriai 

lıealeri bir baba 
-· ""'~"""""""'""""""""-"'-o.~"~~~""-"-....... ""'''"- '''""'"""'--'""""'' 

s,.:~1:1::t11~~ Italyan kruva-1 lngiliz kralı mühim bir 
•• 

0
•• 16'• •er- zörleri kaçmı~ nutuk SÖ ledi \L ~· balmak prea· ~ 

._.. •e tetbik et- . Loadra, (i.a) - Loadra-

a ....... ye
.. tııhiı etme· 
)11mı1•, illç ver· 

-....- -• bir doktora• 
~nada muvaffak 

b«lar lmkln111 

s· •e ba makıad
~ lı:ıtia, o ıebrln 

•• bacaklarını 

ı'' ilıtlyıç ve derd 
) dinlemeden iı 

t ,~ltenecek bir Be· 
'"iaa· ıa de, milletin 
' iıtediii tekilde 

, •tler elde etmHİ 

::!'••ııdır. lıte ba 
dl hakikati çok 

, •dea yeai Beledi-

~ it. •ilesi ıfradıaı 
baba alikHı, eli· 

, 
0h••ıa •atan yav-

~;:İrmekle vaıife
\ ~ti ta ve m&rebhi 
>,ita lllıını Ue halkı-
~'~'dıa dialemiye, 
-~•e ihtiyaçları ile 

\... la allkadar ol,.1, . 
~ tıae ea m&euir 

l111ıya aımetmiı 

' ~lrl&ıd&iiimlzden 'I .~ok •atandaı
~ 'dıii111izdeadir ki 

., ~bleblcioilaaan 
••de parlak ma· 

1"• zaferler elde 

"-
111

•• ettik. 
1 dalma mala 

Sırrı s..Jı 

naa .. &iltiyetli m•bfftlerl' ge· 
çea Cumartesi günü Akde
aizde bir düşman kafilesinin 
imhası hakkında daha geniı 
malümat vermektedirler. Bu 
mıliımat civarda bulunan ve 
8 paıluk toplarla miicehhez 
olaa iki ltalyan kravaıörü
a&11 muharebeye iştirak et
mediklerini ve muharebenin 
baıladığıaı anlayınca uzak
laıhklarını ıarih surette aö
ıtermektedir. --.. ---
Yeni Vekilieri
miz tayin edildi 

Ankara (a.a) - htifa eden 
Milli M&dafaa vekiletice 
Ma•iıa mebuıa Emekli Ge
aeral Ali Rıza Ertunk•I ve 
llilaakalit vekaletine de 
Samsan mebusa Emekli Ami
ral Fahri lalikia tayinleri 
y&kıek taatika iktiran etmiş
tir. 

---o...---
lzmir Enternas

1 
yonal Fuarı 
Hakkında 

Şehrimiz Alman ve ltalyan 
general konsoloslarının 1942 
lımir Enternasyonal Fu1rına, 
temsil ettikleri memleketle
rin daha çok büyük, geniı 
ve ıumüllü bir ıekilde işti

rak arıuıunda bulunduklarını 
belediye reisimize bildir-
meleri 1942 Enternas-
yonal Fuarımızın pek parlak 
ve ıa .. lı olacağına en üaiit 
•erici J,ir mljde Ayılıa yeri [ 
nrdır. 

ln.Jiliz Kralı 
Londra, (a.a) - İngiliz 

Kr•h yanınd Kr liç oldu
ğu ha ide bugün Parlôm u
tonuo yeni devresini l'lÇnıış 
ve açış nutku d ezcümle 
demiştir ki : 
- Hiiküoıet, mütcc vizin 

ıülmunu çeken bütün bükü
mctlerin yeniden hürriyet 
kavuşmaları durumu ile la
kadardu; miJJetimiz h rb 
bütü mevcudiyeti ile devam 
edecektir. 

BirJeŞik Amerika d vlct 

leri milletimin mub rebe için 
muhtaç olduğu her türlü 
hup malzemesb.ıi vermekte
dir. 

TÜRKiYE - INGİL TERE 
Keadisi ile kıymetli bir 

D.amı 4 üncü aahileJe 

a 

-
• 1 p 

Mo!!kova (s. ) - Moskov 
R dyosu kızıl ordunun tim J. 
de yaptığı kanlı ,muhcrebe
ler netic inde iki köy ldı
ğıaı bildiriyor. Bur da Sov
yetler t uruz geçmiştir. 20 
d kikalık muharebeden on
ra Alm nlerı geri tm1ş ve 
kendi mevziini lıuvvctle dir· 
miştir. 

Bu b rpte Alm nlar bir 
miktu Subay ve asker ölü 
bır miştır. 2 tank tahrip 
edilmiştir, 

Mozaykta topçu faaliyeti 
olmu~tur. Almanların Nara 
nehrioı geçmek teşebbüsleri 
Sovyet topçu deşile akim 
bı~apılmışhr. 

--o----
Litvinofun 
tayyaresi 
ne oldu 

---o----
T hran, ( .a) - Rusyanın 

ye i Sovyet b yü elçisi bay 
LitVinOf ııe dığer memurları 
bamil tayyare henüz buraya 
gelmiş değildir. Tayyarenin 
havanın muhalefeti yüziin
deo ~Kübiseften kalktıktan 
sonra başka bir yere inmek 
mecburiyetinde kaldığı sa
nılmaktadır. Londrada dün 
akşam Litvinofu hamil tay
yare hakkında hiçbir endişe 
izhar edilmiş değildir. 

---o--
rta Şarkta 
Amerık n 

teknisyenleri 
Nevy4k (a.a) - Nevyork 

Taymis g zeteslne göre A
merikaınn ~n büyük hizmeti 
Afrikaya mütehassıs gönder· 
mesi olmuştur. Bu mütehas
sıılar or y giden m kinale
rin iıstimal şeklini lngiliz 
pilotların öğreteceklerdir .. 
işte Amerikadaa Afrikaya 

kan ins o dalgası budur. 
Bunl rıtı vazifeıi Hitferin 
önünü kesmek ve Sovyet 
Rusyaya gidecek yolu temin 
etme tir. 

-- o---

abeş·s anda
k. son ltaly n 

a) Si 
Kahire (n.ıı) - ltafyanla

rm H beşistandaki son isti
n tg bları olan GCJndard 
mnıtakası Habeş ve lagiliz 
kuvvetleri tarafından tam 
bir muhasara altına alınmış
mıştır. 

Sabıo, N•fl'*1at 
Amiri •e Bat 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

Senelik 1,S Lira 
1' Avlık 4 ,, 

IŞTIR iAYISI (100) PAR 

Finlandiya 
cevap verdi, bu oııap 

pek manidardır 
Helsinki, (ı.a.) - Fialaa· 

diy nın muhasemata ıoa ••· 
r.nesi hakkındaki Amerikaa 
notasına verdiği ce•apta; 
Sovyetler birliğiain taarraz • 
harekatından, Pıavda r•ı•· 
tesioin "Fiafaadiya dlaJ• 
yüıünden kaldnılmaladır " 
Yollu makaJeıi, Finlancliya
da yapılan katliimlerdea •• 
hbriplerdeıı bahteltiktea 
11onra Sovyetlerin garp mil• 
letleri içi.ıı bir tehU"• olcla· 
ğunu zikrederek Amerika 
milletine de minnettar bal•
duğaau ilive etmektedir. 

1938 Fia hududaaaa lte
ıindeki ve şimdi Fialaadiya 
elindeki arazi ahalisini• ele 
Finlerle meskiıa balaaclllfa
au tebarüz ettirdikte• ıoa• 
ra, bu arazinin Fialaadi,a· 
ya kalmasını iıtiyor. 

Finlandiya meYcadi,etl 
idame için teminat dileyor, 
iki yaldanberi Fialaadi1ama 
Bolşevik tecav&z&ae ain· 
dığını söyledikten sonra bl· 
yük Amerika mifletiaia kl
çük Finlaadiyaya Y• .. mak 
imkanını verme1ini talep 
ediyer. Cevabın ıoaaada da: 
Finlandiya Alman tazyiki al
tınds değildir, o, keadi İf• 
lerini kendi baıarmak azmla
dedir. 

Radyo g11eteıino röre: 
Fin notası ıöylece hlllu 

edilir: 1 - Fialaadiyaaıa 
yaptığı harp tedaflidir, 2 -
Dünya harbine [i1tir1k ana
ıunda deiildir; 3 - fialaa· 
diya harp iıtememiıtlr, oaa 
Rusya harbe teıvik etmlıtlr; 
4 - Kendi hududlanaı em
niyet altında ı&rmedikçe 
harpten geçinilmez. ---

Leningrad 
etrafında 

Londra, , (a.a) - Leaia· 
grad etrafında :ıiddetli ma
h~rebeler ola1or. Baratla 
harekih kolaylaıtaraa kav
vetli dondur. 

Hava faaliyeti 
Londra (a.a) - Reami tep

liğ: Manı &zerinde dolat•• 
devriye acalarımıı bir elit· 
manan bir bHp tayyareal•I 
diişürmüıtiir. lagiltere•ia ti· 
maline düşman hombalar at
mış, bir kaç yar1h vard1r. 

MAZOTLU 
Lokomotifler 
Londra (a.a) - lıkoçya 

lokomotif terinden 42 adet 
ve pekçok vagon Iranı ıöa
derilmiıtir. Bunlu mazotla 
işliyen son sittem lokomo
tifi 



~ .................. .. 
• r Genç Kı.t Tetkik edile- _ 
;ıın Hatası İ cek mevzular 

1 
~~Şehir Haberleri___..;..,_ 

HiKAYE 

HIRSIZ iN 
MA2.ERiTI t::::::-2s -:::::::::: arasındadır • • • • ı ~,..., Nadire Seyme ... i: --• · Turıstık • Çıfte SUÇ -s

d 1 A 1 t Nafıa Vekaleti ıirket ve yollar • 1 • ! 
1 an an a ı- müe11eıeler doireıi ..... ış emış 
·ı, 2enç kadanı Emia iplikçi Aakaradan --c c--

Ba kadıaıa Aliyi •• ~ 
bedbaht ettiğini bu 16~ 
gayet iyi göıteriyorda. 

ıehriaıize ıelmif. düa Vila- . Halkapınardan Bayraklıya Ôdemiıte ıabıkalı D11rmuı 
' ~vin ile Emine bacı gide- yette Vali Fuad Tukıalı kadar parke yapılmak sare· oğlu Avıar adındaki t•hıı 

Çocuk cloğduktaa !!J! 
dört Hne dı1aa bir ar• 

eri yere vardıkları za; ziyaret etmiıtir. Şehrimiz- tiyle iuıaahaa devam edilen umumi evlerden iki kadını 
\." ev sahibi onları neza; deki Nıfia müeHeseleri ve \ tariatik yolların Karııyakada evine kabul ettiiiaden yıka. 

yaş~dılar. Fakat •• ~ 
Zavallı Ali bu dört ~ 
içiad·e idete ibtiJ•' ~ 
adam olmuıta. Be• " 
acıyordum Fakat dojr...,. 
ıöylemek llzım gelir.. ~ 
da biraz da tikıinme f8'!' 
Çinkli kadıaıa her _....ifr 
tinden baıka Ali7i al~· 
aı da haber alıyorclam. llf~ 
ıi ne iae ••·· Fakat Ali 
namuıazluia nuıl ~" 

fe kabul ederek dedi ki~ şirketler vaziyetleri hakkın· l Oımanzade mevkiiaden iti· laamııtar. Suçlu; polis memu· 
l ı- Kızım Nalan çok .. abi da ıörüşülmiıtür. bare:n de beton olarak dü- rana 15 lira rüşvet teklif 
~iaada• mektebe ritme- Emin lplikçinia, bükümet ~ıennıeıi ameli1esine devam etmiş ve 5 liraıını petiD ve-

doktor miıaad t d. t tdih aektedı·r. e e me ı, öuüadeD baıka yere kaldı- rirken ciirmlmethut yapılmıı-
~e babası ile d&ıüadük rılm••ı mevzuubabiı olan Ka,,.yaka iıkeleaindea Alay tır. Sabıkalı Avıar ber iki 
ı; yalnız pi7a110 ve liıaa kaviı • meselesi üzeıiade de blty tar•fına giden kı11mlar· ıuçtan adliyeye verilmiıtir. 
~ fi almHı•ı müaaıip bul- tetkikat yapıcığı öğrenil- da 11darhk ve geniılik göril· •--

\ ~r mittir. ma.l ne mebai bunua da dil· ı ••dlıiaia lariliıceye be• --•-- zeltil meıi içi• yoya koldınm- Listİk 
" mlzife iıtidıdıaıa 11' h J Jarıa yaatakları ıökiilmekte 
'olcl .... nu görlyordulr. o um ara •e "aniden yerleıtirilmekte · 

veriliyor 
V di1etimiz ibtiyıcı ıçıa 

gelea otomobil ve kamyon 
llıtikleri, iaşe mildlrllğl ta· 
rafından ihtiyacı olıalara tev· 
zi edilmiıtir. Bu tevziatta, 
lzmir ve mllbakatıadaki 
111akliyat ihtiyacı aazan iti· 
\ara §alıamıı ve kazaları• 
hiuesi ayrıldıktan sonra ı•b· 
rimizdeki takıilere 25 llatik 
tevzi edilmittir. 

mlil ediyordu? 
lıte baa• bir tarif ~ 

ıalama alclıramı7ordu"• ~ 
b~me laaaım odaya ~~kkat dir. 
••zt•a bakarak: ,: il --o--

'"'1-11•, diyor. itte llo- Hikim• t yer yer tohum· 
. ''eli lwk teni M. 'iyor. Bu tohum· Va tlimiz Kusa

rh ısına gitti 

Ni~ayet bir ıl• AJ1 ~· 
rar it;-•• telcli. ·Deli JltM' 
di. Fakat aı•i zam•11"'-~ 
zeki ve aaimklr bjr ı,tl' 

r· ". .. ..... terlikleriaia larm yer alt~ 1daki böceklere 
ç 11 ,.a. ··tı bofuk gıda olmamaa için illçlan· 
ıseriade yapı.. ~ N mııtar. Maaaat.°'h yanbılakla 
1-" ılr&kli•ere ... · e- Vali B Fuad Tu'-ıal dii 

7 • ki .... tavuklara, yah11t ıair bayvaa· · • n 
vardı· • I 

- Hocam, dedi. I• ~ v J~DID& k, •• ,·~·yor \ 1 Jıra yedirilirae ba. r halde za- 11\bıb Kuı.c:bıına ritmiıtir. 

{

... çoca e aı genç l i i . b Bı.1giia ıeb.rhoize avdet ede-
iıa kara par\llakları ~ ... n mac P olacaö. .çıa a ce~'tir. 

fer ıaaa daaıım•i• ı•~~ 
ram. Çtlakl •• ıl1t .. •• J;I 
ne aklım• koyd•h•_ . ~ 
yapacafam. Kanma '!"~ b 

~ • \ to~utt. .. ıar toprağSI gıreceye __ __ 

~o.·r;::d:i·i efendim. kadat' jyı mubafazaı , eclilme• ına~ıtırar ıın marıııı 
fı Hoı baldak kızım'..· t ildir. y 

:. ---- - Pıtı.11 bir cııllısi 
Fransız~ baıkonıalosu evd•• kovayoram. ç~ı 

1 
onaa beaim l1erime bir tt1 

nkaraua gitti ka adamla ıeviıtiii•i ~ 

o 

ay ıoara bir bahar S h l k: 

i
ı Neviale Nalla kol ar OŞ~ U .. ve ----

l 
Londr.• , (a.a.) - Iariliz lzmir Fransız baıkoaıoloıa bana ba mektuplarla W. 

babçeai• çallıl tııh biçak tech.irİ 
da ylrlyorlar. '.I' 
iaialle Iaıilizce koD11f" Keçeciler: Birinci kot ·clon· 

h likiimeti. 927 ı .... inda bir B, Adre d&a ADkaraya git· ettiler• ~ 
Ka .. 'ada 1 taı tpanyaıiyle ma· mittir. Eli.deki lalı an, ~ 
ret•I Pet- aruaacla yapı --o--- kliıdı öalme atb. lçl'I"' 

rı iıltiliyor. Havuzun dı; Tevfik otlu ıabıkab Ta-
da oturan Mebrure ha· lit ve Mehmet oğla H8ıeyla 

lan aL'la~mıtJ& ı iıtiaade•, kum- •vah nvalh çecap.--"' 
p•nyaı\1• sea evi 100 ıterlhai Kuşadasında dim, b~a .laaber ~ 

ıayet memnaa gör&aü• adlacleki kİıiler ıaıbot ol-

1
. duklan hılde gıziaodan• mareıal Petı ısae ödemeılae çok ı•ç kalmııııa. ~ 

ve bu P~"anu ' memleketten iskan işleri ki ... ola~·"'· ..... · çıkmakta ola• Eıat oğla' 
: ali• alİlabyor geaç ka· Celili d&itlikleri ve biçak çıkmaa1Da karar vermiıtir. lıkaa m&dlrtl - Dr. Faat vam ecliroıY,. ima y/# 

Seviyordum oaa Nevia 
~ eliyor, oda beni çok 
~~ordu. Fakat lzmirden 
ıl!lmamız :bizi ebediye• 
Jı gibi ıelijor!bane. Tam 
~,teae ıeviıtik. Mektebe 

ber giCler ıelirdik. _Mek-

-,. · mubtellt olduia ıçın 
fena ıöıle bakan ol· 

ı. 

erlaaagi lrir gila 11aıfta 
im yokluium oa11 ürkü

oaaa gelme1iıi beai 
~aturda. Ufak eli gö:ı-

bana çok tatlı bakardı; 
"a kumral ıaçları vardı. 
'f. Nevla abla işte oaaa 

1 1. 
r oltağanan altındaki "re-

~
I book" un içinden bir 
poıtal çıkarıyor. Genç 

~ D bakıyor, ona: 
leaiı omaılarının Dzerin· 
wakur baıı dimdik pal· 

aaun yakaııaı kaldırmış, 
J balde bu reımi kııın 
tirmiı olacak. 
evin reımiaia altını oku-

alla• 15/2/941 Hlseyin 

ara karta daha dikkatli 
Jor, (bakikaten ıiizel 
k diyor kendi kendine) 
alina bakıyor hayalinde 
byor ikiaiai yaaya•a, 
1 ı••ç kızı aııtayor. 

Maliye na\zırı, bu paranın Kuıada81aa ıitmittir. lıkla ıe1leıe rapep b&IA,,,, 
ödenmesini D önüne geçilme- mevzau ile alikalı işlerle koadarma1or .... 
ıi idi bir 1 \ar .. ket olacaiı 41 meııul olacak ve bagla 5aıl mabm7ahm fJ 

da tetbir ettikleri tiklyet 
edilmiı ve ıuçlular )'akala
narak hakların~• tutala~ı ıaç 
zabıt varakııile birlikte ad
liyeye tealim edil1ı11iflerdir. 

bildirmiıtir. ıeh,imize avdet edeçektir. rıııaı boıaclı. Ço~ i:w 
_ birlikte evi•d' yaJmı ~ 

- Sevmek çok toılıdır f ElhaLt1ra SINEMASIYd:~· ~İ~~=·ıı Ba çocatu dotaf!l'f' •P'.:. 
kız!m fakat eyrılak z-lüıilaı il Ali gibi benim de el ı Beyaz peı •denin 4 bilyük ve en muktedir artiltleri ı k-' içirmeıae... • cı k s il 11mııta. ~ • 11 peac. ·er Claudette Heddv ı F k .J~ 

Genç kıdının ıözleriaiD 1 

a at timdi ••IP•llJI• porlodığı görllllyor. Keadı. ~· Goble Trocy Colberl La-r ı Çllakll Aliyi meıpl ;.ıl~ 
keadiae: ı·:rarofıadon temı ıil odllea ve milyoalorco dolor Hrfile moy·ı da. Oaan feryatları l"S' 

S f k 
ı dana gel ·irilen senenin en büyiik aşk filmi ı bo ı d• ~ - evdim : sevildim a al t 11paa doldara1ord•·!i.i 

gülmedim, diyor, f KARA SEVDA 8811 TIWI f •atama eftadekl o -~ 
Noliado röıleri yoıb bof1Dt t Ayrıco: M.U. M!id&ıılilğl memleket jaraoli ı oe11iz!itladea kartorı,...j,t 
biroz yakorı koldırmıı iler· :s.oa,1lar: 1 30. 4 • t;.30 - 9- Camorleıi ve pozor riioleri ı Ali o umoadaa ..... ,;t 
liyor. ı llde boılor. H•rrlln ilk motiae aeaı aeoaı.. ı tlla Uyalım lnı çoıai• 

- Ondan ayrılalı tam fetti. ~ 
d 

--~--------------~---------------------~-- o ört ay oluyor, fckat dlı&a· • ... s• T ı f aa yetqtirme;e, ~..ad 
m•diiim dört dokikom bile i Ta:1yare ınemasında 36~ 46f bi• ba yaYracak .. ~ 
yok. Emimim ki o da beni ı ı Büyük program Tiirkçe ıözlii ı irai teaiıleriai bir der~ 
ayni acı ve ııtırapla anıyor. el 'Jf"-,.) Mekloploım•i• ikimizde ce- iV AT AN FED AISI (Rlcllard Dlks)f ~: ::dı:t;:·t;i~~~ı.ıt I 
ııret edemiyoruz. • 2 F APR J Aw l t ld • * • - ranaız· p K .& r a uca11na ıii ürecek • maşta : ' • • ı ca ıözlü · H derecede neı'e muıiki.Şenı y b k d ol Bobuı t,ııkip eden bir yoz ı Hbaeler dola Fron•P• vodvili. Oyaıyoalor: ı-• de Zlllırıyı - • oalaı •• 

1 

-,,,,, 
aADJ::. Nalın babıaı·yıe Lı·r- ı R L f ("L- • M . l p gibi olana.. Blr ı•• : J 
6

u U D Ve ene e etve.. .,UAlpln. atıae er: aprikı: 2 5 sı •b d fi ... 
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korunma Asker kardeş
lerimize 
hediye 

t111una ay
ı hare.ket 

t... - - 1 ~r F . ·.:,,.,. ltal· 
Obıraa Mehmet kızı 

\: S.balayddııı adıada-
9-.., Ali oflu lbıalaime 

llr• aylakla kiraya 
laere 1 ci Noter 

11 de koatrat yaptık
;;..ct. baaaa laillfıaa iç 

~ • almak ıaretiyle 
~•IDa kaaauaa ay

ket ettltladıa ya. ''t •• bakkıacla meı
tıbıt ·-~ ya-

\'erilecek 

__ .. _ 
Aakıra - Aıkerlerlmiıe 

kııhk hediyeler temiai için 
Yardım sevenler cemiyeti ile 
Kızılay it birliği yapm•i• 
karar •ermiılerdir. Hediye· 
Jer bu iki kaaaJ vaııtaeiyle 
kaba] edilecell ve aıkerleri· 
miıı röaderilecektir. 

---o---
iaşe yeni 

kurulu 
btaabal - Şehrimizdeki 

i•t• teıkilthaıa ta•ıim edil
meıi için Aakarada temaa
larda baluaaa w-alimiı Dr. 
L&tfi Kırdar iıtanbala dön
mlltt8r. 

Vakabalaa beyaaabacla 
ezcllmle demiftir ki: 

- Heyeti Vekilay• arı 
ölaaaa yeai teıkilit projeai
ae alre lttubul i•t• ml
cllrtlil lltyedilecek ve ye
riae ıealı ;aalalılyetli mıata-
ka iat• mldlrlliil karala
cakhr. Fiat mürakabe llıo
miJyoaaaa da yeai bir ı•-

,kil yerilecektir. 
o 

Adaba \ftykırı 
hareket 

lımıtp•fa bulvarında Ala· 
medU. ıııi•oıaada otar•• 
Karabnrk mot&rl kapta•• 
lımail etla MU1tafa ile Ah
met kızı A11e Gllerle laer· 
keıla görebileceği ıekilde 
&plımek ıuretiyle adaba aJ• 
kırı hareket ettikleriadea 
1akalaamıı lardır. ---o----
Bıçak taıımak 

Keçedler lımetp•t• bul· 
varaada• pçmekte olaa ı.
mall otla Alinin vaıiyetiadea 
tlphe edilmiı •• &zerinin 

S aranma1ında bir bıcak ba· 
onad laaarak ahnmıı ve hakkında 

~r So. No. 79 ubıt varaka11 yapılmııtır. 

a.... ııımzcı 111'1111111111, .. 

lcelimeler - VV ORDS 
~.. Baıy {biyi) meıgul 
".'il • To uk-ıormak 
~ '1~ To owe {ô) borçla olmak 
t ........ ltalt To ıell-ıatmak 

~(i"•in) ak,.m To ıpead-aarfetmek 
'-il To accept-kabul etmek 
~._,>-.. at To ıtop-Durmak, dardurmak 

C6-ıita11ia) .ta•ıt 
-. Ko fiaiıb-bitirm.ek 

( .... .., To .. low-umelr, &flemek 
'-o) lrar it raiDı-yaimur yağıyor 

lr it fıe11eı-deaayor o, To be able (•Jbl) yıpabilmek 
._. .• -._-~~41)arkatlaı, tloıt [o be r~·r-•iyet etmek 

To İ•lerı.d-niyet 
')~~~- duace To go away-itmek,terket-
\tt~ mek .. 
~ .. ~ lama kadar S.fore thea-zama•daa •••• 

'-ııt wlau-aı ..... , ikta 

Çiftçi 
Durmamalıdır _._... __ _ 

Mevaim ekim~ mevalmidir. .. 
Çiftçi, bilhı11a buğdayı bu 
ıüade ekmelidir. Arpa ve 
yulaf biraz sonraya kalahi
Jir, fıkat bağıy ekilmek İs· 
ter. Biz, herıeyi hiikümetteo 
beklediiimiz için ıcaba çift
çimiz de tarlaıını ekmek için 
hükumetin memarana, yahut 
g6a tayinini mi itekliyor? 

O,alar elin boıtar. =farla
lar aıa11nda hen&z ••daz 
edilmemiıleriae bile teaadnf 
ediliyor. Halbuki iıtibaal usu· 
lüade ba bir hatadır. 

Tarım kooperatifi, yahut 
her hangi bir allkadar ma· 
lram bana raz ön&ae alaı:,ık 
çiftçiyi ikaz etmeli, hatti 
emir vermelidir. Boı yer bı· 
rakılacak zamaDda olmadı
iımızı anlatmalıdır. 
Hallıa çiftçiaia &nine dit· 

meli on• HYketmelidir. Ba 
yilı:dea ıelecek z~rann ceza
ııaı çiftçi değil vatan da gö· 
recektir. 

FAYDALI BiLGiLER 

Yüz sene 
yaşamak 

Amırlkılı bir dakto
rıı ı_,ııuaıari 

Amerikada aıhbi aervlı 
direktör& Dr. Stefan Smitb, 
JÜZ aene yaıamak iıtiyeDler 
ilia ıa taniyeleri aeşretmiş 
tir. 

1 - Pek az et ye. 
2 - Bel aebze, meyva ye, 

ı&t iç. 
3 - ôrle Ae akıam ye· 

HALllN SESl 1 :~~r~~ 
' . 

Çok doğru? 
---o---

13 2iad Tepi• ıNI 

rıe;;iı~;;.••~ 
i Kahramam 1 
i SOBUTAY 1 

H ı-sO- Y1UG111H. O. T. 1 . imzalı bir okayacuma· ........................ .. 
zun mektubu: Ceagizia ordaıaaa bOzll•· 

.. Peynirlerin her çeıidine lar. Ceaıizliler adetçe Har-
ve bele teneke peynirine~berl zemilerden çok aokıaadılar. 
yerde rastlıyoruz. Fakat tu- bltBa bütiia perlt•• olma

... ıu~ .peyniriaiayüzünü ğör-r. mak için ıllratle r•ri çekal· 
Sdüjümüz yoktur. Pek eader; diler. ·IBiitiin h&t&a telef el· 
Jolarak - balafnufh- bakkit:"": l !makta• kurtaldular. 
~1 .. rda raatladtğımız bu m&ba- Bu haber Ceaıiı• •ual 
~İek-9~_rıdaİar.krabn~j"ürdü~ o~uDca fena halde ~idClıtlea-
ğümüz ·zaman , hemen ' aarıh·;, dı, derhal blylk bır '1la~••t 

JyOröi'.. ... - - toplattı, k~aCli bizut tigla-
- - Bu peynirin kaldmlmaaıD·I rında oldaga b'.ılde aoa •· 
: daki aebep olaa,: oJia' i;te1 atle yola çıktı. 
dikleri fiyata ıatamamalaran-1 °--

Jdaadır. Teake peyniriaia"deıo Kahraman eetalettin, 
f mebiaf1öi~-;;;--kfioda •iırl Cen~z orJa.. ,.,. ... 
~Çektfgldir ' ıanıyoruı:. l Ç: -. • fınJan çelilr çenhr 
_._.. Fakir:balkiil-;D ömiG-;; araaımı alınınca 6aı· 
~baş yemeği olan zeytin veJ ita türliı ltartalaı f•· 
f pe1nir ribfgida maddele-1 reai lralmadılfnı • an· 
-,iade• olıun ibtikir yapılma=- lattı, ltemli•ini n•Mt• 
ması llzımdır. Çüak& zeyli· attı ve balanılı •l•r 
nio!de fiati 50 kuruıtur. altında lııy6ôltl•·· 

,. .... Mtiıvik · b&kümetimlz;, beri 
iluretlelflltikirıa aa&al •lmağa 
.._~&ıiıta~ç!_ ve _aiai.ecaiiileriai 
i cezalaai:hrdıkça yi•e : :. bazı 
hariı mabteldrler bir tiirlii 
tbaalardaa ibret alamıyorlar. 
Ne w-icdın?r" ~ 

* • • 
Y apılaa tahkikatı gire 

tulum peyairleri taşradan 
yükıek fiyatla ıatıldığı içia 
lımir piyaıHıaa tulum pey
•!rİ getirilmemektedir. Biaa
enaleyb, iaıe komiıyoau 

• tulum peyniri narhını her 
tarafta tevhit eder vaziyeti 
bir kontrol alhaa ahraa iz. 
mir bu peynirden mabram 
kalmaz.] 

Ceariıia biuat or••-• 
baıı•aı ıeçekrek ıea.ekte 
olmaıı Celilettlai •• ~ 
dakileriai t pek çok tel ... 
dlfird&. 

Hemen bazırla~dılar, 'Siat ... 
sayu iıtikameti•İ hattalar, 
gece, güad&z damayorlartlı. 
Diğer taraftıa Cealfa~Haa 
da orduıaaa ukııtınyor,49' 

( der·e:-tepe -dUieyip_İıl _ 

ı ıibi geliyorda. 
Yiae Harzem memleketle· 

riae bü y&k bir llafp •• 

meklerindea 10ara azan ve HALllll SESi SHAESKIKDllNR: 
beı O• dakika iıtirabat et. n 

mndhiı bir korlra 'dlıtl.G•
lea tafaa •• atqti. Nliiil 
cezalanacaklanaı •• •• 
çekeceklerini dlttbi•r•k •· 
vallı mlıam •laali dal'*• 
ormanlar• ıığıaıyorda. 

Celilettia ve arlıaclafı.n 
bir aa evel ke•diıial Siat 
ırmağıDıD 6bllr :tarafaaa at· 
mak iıtiyorda. ( Gu••JD ) • 
reldi. Burada bir rl• iıtl· 
rahat ettikte• IOlll'a ,. ..... 
la dllz&ldl. 

4 - G&ade 10 saat uyu ••=~...;;..----=-.;...;;o=-=::=,__-.;......-=.; 

S - Açık pencere ile yat PATATES 
6 - Sigara içme alkol 

ku~•:_m~er l'iİD illi ıaat ÇORBASI 
Patatea çorbaıı yapılacaiı 

yol yibil. zaman önce patateıleri baş· 
8 - Çalıı. Tembellik İn· lamak, aebze ezeceil ile ıılı-

ıaaı ilime yaklaıhrır. mak ve nibayet et saya ile 
9 - Neıeli ol. Dedikodu pitirmek lizımdır. 

ile uğraım•. Tarif edeceğimiz patahı 
10 - Kimaeye baaet et- çorbaıı on dakik•da hazır 

me. em ..... biç bir zaman olmaktadar. 
biddetleame. Evvelden kaynatılıp hazar· 

Doktor, babaıınıa 67 ya- Janan et ıuyanu ateıe koy· 
tında olmasıaın hikmeti bu mala, kaynayınca içuiıiae 
nı.sihatleri tatbik etmesi çiğ olarak kabakları ıoyal-
olduıuaa ıöylüyor · muı ve rendeleamiı patates 

Cengiz ordalan :• ilflla· 
sıadan bu ıehre rfrdiler.C.
lilettln ve arkaflar1ma •wla
dan 14 1aa e••• Vıçtiltlırllt 
ve Siat ırmataa• IOfra JOI· 
laadıklanaı &iftadller. 

Cengıı at llıtladea J•• 
iamedea ve bir dJkllra Mç 
bir yerde darap dial•••e
den bemea ilerl bueket ltay
ruğaau terdi. 

Bu ıabn biti• itl•ri•dıld Elbiseıırdekl parlakbk 
nasıl çıkartılır? .... 

atmala ve karııhrmah,. On 
dakika piıtiktea • ıoara tapi· 
yoka çorbaıını andıran aefiı 
bir çorba hazırlanır. Patatea 
piıerken koku vermek içia 
içeriıine maydaaoz w-eya_ke
reviz koym•btlır. Sofraya çı· 
kardırkea limon suyu ilive 
etmelidir. 

1 
muvaffakiyetiaia e• birlad 
imili ilugiiak& iıiai yanaa 
bırakmamaıı •e beaabıaı l'e-

Elbiıelerdeki parlıkhğı gi· 
dermelr, yakalardaki kir ve 
lekeleri temizlemek için bi
rer fincan benzin, ıu ve 

amonyak karııtmlmah . Bir 
bez veya pamuk parçaaıaı 
ba mıblôta batırarak manto, 
palto veya elbiseyi ıilmeli . 

Kuraduktaa aoara tlllbeat ko· 
yarak ltllemeli. Elbise yeni 
ıibi olar. 

Dr. Fahri Işık 
l.ı•lr Memleket baataae1l ı 

Roatkea mütehH1111 
Roatkea •• Elelablk tetla•lıl 
yapıhr. lklacl &erler Sokak 

uı 11" TiLUro~ . uc~ 

•İf tutması icli .. 

Askerini rece giiiil111 w. 
mı yarak ve dlrt ~li:olcla• ca· 
ıuılarnn aevkederek allaa1et 
Celllettiaia izlai baliaatll 
muvaffak oldu. 

Celilettia biitlia hazırbp 
bitirmit ve kayıklara laillllie'li 
üzere idiler. 

-ha .. wu~ 



(HILkiN sisi) 

~on :Alm n : 
~esmi tebliğ. 

----

Son Sovyet 
resmi tebliği __ .. __ RADYO·TELG AF HABERLEH! 

t'3erlin - Sofya radyoıu Londra - ( Radyo 8 30 ) 
!Ôliriyor: Diio gec:ki Ruı resmi teb- ınuillzlere Göre 

; "mao ve Rumen kuvvet · liğiode Tulu ve bavaliıindeki 
1 ~ Kmmda Sovyetleri ta- hava muharebelerinde 25 O t k 

1 ıl te devam ediyorlar. Bu Alman Ye 5 Rus tayyaresi- r a şar 
' .ip Azak kıylHına kadar nin düştüğü, 50 Alman tan· b b d 
' rmııtar. Kerçte yeai kale kile y&klü 200 kamyonu tab- Om ar ım&Dı 

İfgal edilmiıtir. rip ve bir alayı periıan edil- -•--
't'Barada bir yarım adacık diği, çetelerin biyük muvaf· Kahire (a.a) - Britanya 
f·dır, adı da .,Tamam ada,, fakıyetleriyle beraber 2 köp- bomba tayyareleri 10-11 ıoa 
'I'· Ba adanın ; limanı bom- rüyü ve Rumenlerin beazio teşrin ıecesi Libyadaki be· 

1 1'fdıman edilmiıtir. Tulada nakliyelerini berhava ettik- defleri bombalamıılardır. 
· ) bin nüfaı mevcuttur. rini bildirmektedir. · Biogazide Almanların b\l-
,ar .. ı üç demiryolun•n Bu yüzden sabırsızhlda ben· yük bir iaıe depoıuaa tam 
~liki nokt11ıdır. Bu cep· zin bekliyen Alman kıtaları iıabetler kaydedilmiı yan· 
ıde Sovyetler ıüvari kov- benzinıiz kalmııtar. ıınlar çıkarılmıştır. Gazala-
ıilleriyle mftdafaada bulun- Almanlar Tnlu cephesine da timal iniş meydanındaki 
~ ~kta iken bu ı&vari alayı 15 •e 18 dci takviye kuvvet- mnbtelif depolara bombalar 

ba edilmiıtir. Raıların ıü- lerini retirmiştir. Kalenhı atılmış ve Eltimimi ile Der-
(.i ile miidafaada balun- havzHında çetin h1rpler olu- aedeki hedeflere hücumlar 
4darıaa göre piyade kuv- yor. yapılmıthr. 
ıtlerinin tikendiklerini göı- Moıkova (a.a) Kızıl Sonteırinde cenup Afrika-
·ir • yıldız gazeteıiae cepheden ııaa ait Marylaad tipindeki 

, 
1 \&erlin (a.a) - Alman ha- gelea telrraflara göre Al- bomba tayyareleri Berka 

\ı kut'Yetleri Sivaıtopol ve manlar cepheye yeniden taze bava meydanındaki atelye-
lrç Ye Anopa lı"maalarını k 1 1 k ferle aıkeri binalara mavaf-uvvet er cep etti ten ıoa-
\k te.irli ol.,ak b~mbardı- T 1 b fakiyetle hücum etmiılerdh·. 

~paa devam ediyorlar. ra u aya ücum etmişlerdir Britanya tayyareleri Elel A· 
WTulanın cenap ke1imiade Sovyetler ilk anlarda çekil- geyla • Carbiya yolu üzerin-
i · d k mek meçburiyetiade kalmış· de sefer •den nakı"I vaııta-i ı maa pıya e Ye tan teıek- ""' 
\ılleri bir Sot'yet tümenini larsa da ıoaradan Alman- farını bombalamaılardır. Bazı 
~ma hiicamiyle mailôp et- ların ıol cenahlarına yaptı- arabalar tahrip edilmit ıeri 

ı ,ılerdir. Bir çok eıirler 91 kları şiddetli bir hücumla kalanı da agır hasata uğra-
1 ıp Ye diğer harp malze~eıi düşmanı .ekiz kilometre ge- blmııbr. 
~ ••1 ge~irmişlerdoi-r. _ riye atmışlardır. ltalyan 10 - 11 Sonteşrin 
ıf , Moıkova, (a.a) - Sovyet gece.i Napoli ve Brindiziyi 

• t tebliği: yeniden bombalamıılardır. 

"ı'J)gar)ar daha Sovyet kawvetleri cenupta Napolide bulutlar elde edi-
1 fall bir mukı•emet göıter- len neticelerin l'ürlememiae 

Jer istiyorlar mektedir. Bir bava teıehkü- mani olmuııa da Brindiıide 

1 ~ •-- lümüz 6 tank ve 174 yüklü bDmbalarıa yüzen bir dokun 
civarın•, deniz tayyare üı-

ı 11Sofya (a.a) - Mecliı kra- kamyon tahrip etmiıtir. Al- ve limanlar isabetli bomba-
• nutkuna vereceği ceva- manların tank hücumu, pet- Jar atilmıştir. 

:1• müzakeresine başlamış· rol ıişeleri kullanmak ıure-
/ r • Azidan Beıof Bulgariı- tiyle dağıtılmııtır. 

' Da teslim edilmiyen daha Çete muharebeleri Beyaz 
ı ~lgar yerleri olduğundan Ruıyada gittikçe fazlala~-
I ıtkof ta Balgariıtanıa biiyük makt.dır. 

1 r harp kar111ıaa durmak --·o--
ı l' İn haz1rlanmHından bahıet- Fahri 

tıtir. 

ı .~ o konsolosluk 
~'üksek sıhhat 

1 1 A 

~ Ank~!~.~~SI Yüksek 
' ,bbat ti'ıraıı 1941 yılı ikin

~ 1 ıteıria toplantılarının birin-

' ini bugünkü perıembe gli· 
11 uat 14.30 da Sıhhat ve 
At, • 
ımaı muaTenet Vekiletin-

ır, yaparak rüznamede ya-

Ankara - Santiyag döti
lide bir fahri baıkoasoloı-

luk tesisine karar verilmiı
tir. Bu vazifeye evvelce Şili 1 

hariciyesinde bulunmuş Şili 

petrol ıirketi umumi kitibi 
Jor j Savdre tayia edilmiş· 
tir. 

"Gün sabahla, insanlık 

çocukla başlar." 

(lı idari ve fenni meselele-
1 ~ müzakere edecektir. } 

Çocuk esirgeme 
Kurumu Genel merkezi 

....................... 
Büy&k fedakirlıklarla celbine mu•affak olduğum ı 

MATMAZEL L·ı•IDARESINDE ı 
1 ' 1 1 ı 

Paganı ve Peto Macar Cız Oıkestraaı ! 
Fevkalade şantöz DORA LUKOVSKI i 

Bugünden itibarta her akıam : 

DENiZ GAZiNOSUNDA f 

Yıl dönümü 
tebrikleri __ .. _ 

Ankara. (a.a) - llkteırln 
ibtililinin yıld&nümü mOna
sebetiyle Reiıicümbur lımet 
lnönü ile yüksek Sovyet 
meclisi riyHet divanı reiıi 

M. Kalenin tebrik ve te
ıekkür telgrafları teati et
etmişlerdir. 

Jlkteşria ibtilili yıldönümü 
münasebetiyle Başvekil Dr. 
Refik Saydamla Sovyetler 
Birligi Halk Komiserler me· 
cliıi reiıi M. Staliu, ve ha
riciye vekili Şükrü Saraçoğlu 
ile Sovyetler Birliği hariciye 

Halk komi1eri M. Molotof 
arHında tebrik ve teşekkür 
telgraf! arı teati olunmuştur. 

--o-----
Çivi geldi 

latanbul - Memleketimi· 
ze yeniden 25 ton çivi ıe
tirilmiş ve hanların tevzii.Je 
başlanmıştır. 

Çivi satışlarının ıerbeat 
bıralulmaıı muhtemeldir. 

Ekmek fiatı 
ve kepeği 
artırılacak 

--!!--
Ankara - Ôğreaildiiine 

göre halen yüzde 90 raadi
maala imal edilmekte olan 
ekmeiin 9S randımana çıka
rılmasa muvafık görülmüıtür. 

Bu suretle ekmekteki ke
pek nisbeti cftz'i bir miktar 
daha artırılmıı olacaktır. 

Mil.tahsili teıvik için buğ
dayı alım fiatlerine kiloda 
bir kuruş zam yapılmışh. 

gerek bu ı:am ve rerek ge
çen aylarda memlekete ithal 
edilmiş olan iki parti buğda
yın fiat farki ekmek fiatla· 
rına ak1ettirilmemişti. Bu 
ferkın timdi nazara alıama11 
takarrnr etmiıtir. 

--o---
ınaiUz krah mühim 
bir nutuk söuledl 

1 -Baıtarafı linci aahifede
ittifak muahedem olan Tür· 
ttiye ile müna1ebetlerimiz 
bütOa 1amimiJiği ile devam 
etmektedir. 

H ~BEŞISTAN VE MAL· 
TAYA DAiR 

Habeşistan lmpıratorloğu
nun yebiden kurulmasını 

memnuniyetle karıılıyoram 
Malta halkınıa bava bil· 

eamlarına karıı göıtertligi 
mukavemeti taktirle karıı

larım. 

RUSYA HARBi: 
SovyetlerBirliği ordula-

rının kahramanca mukave
meti en derin hayranlıtımı 
kaıanmııtır. Hükümet Sov
yetlerin harp ihtiyaçlarına 

bütün iktidariyle cevap ve
recek tir. Britanya impara
torluju Amerika Bbleıik 

devletleriyle itbirliği halinde 
miişterek düımana karşı 

Sovyetler Birliğine mümkün 
olan her yardımı yapmak
tadır. 

Ekmek 
lığı 

dar· 

htanbul-şehrin bazı mın· 

takalarında görülen ekmek 
darlığı dün de devam etmiş
tir. Belediye dün bu darlığı 
izale için yeni tedbirler al
mıı •e kaymakamlıkları 
fırınlara memur · konulma
sını bildirmiştir. Ankaradan 
gelen vali dün ekmek me1e
le11i hakkında iıahat almııtır. 
Belediye ekmek meselesini 
bal için şiddetli tedbirler 
ittibu edecektir. 

--Elenler Kralı 
Amerika ya 

gidecek ---Vaıinglon, (a.a};- Yı•" 
büyük elçiliğinden yeril•: 
malumata ıöre Etenler kr~ 
Majeste Jorj yakında birk ·~ 
haf ta kalmak iizere Birl•f1 t 
devletler merkezini ıi1•'' 
edecektir. 

Sıkorsky 
Kahirede 
Londra ( a.a ) - Pol••:: 

orduları başkamaadaaı 
baıwekili general Sikor~ 
dün Londradan tayyar• 
ile buraya gelmiıtir. G••~ 
ral Orta ıarktaki Polo•1 
orduıunu teftiı edecektlt· 

900 Sırp "'; 
tanperveriıÖld~ 

Londra ( a.a ) - Beli''. 
gaıeteleriain verdikleri :;, 
lômata göre ıoa parpııoı -J' 

eına1ında 900 ıarp vat•~ 
veri ölm&ştiir. Almanlar il' 
fından kurşun dizilealct 
rakama dahil değildir. 

---o--
Erzincand• 

Yeniden şiddetli 'I 
ZBIBIBr oldu , 

Ankara, (a.a.) - Dl• 'I 
at 12.16 da Erziacaad• f" 
saniye ı&ren ıiddetli bit 
saraıntı11 olmuıtur. 811 ~ 
ııatıda orta okul biaall it" 
ne sririlemiyecek kadar "' 
rap olmuı ve diğer bl .. 4' 
da basarlar Yakubahallf df' 
bir kaç hafif 1aralı oldl tof• 
tur. Baıka zayiat yok

1
,r 

Bundan başka civar k61 ~ 
de de Hraınta olmaı .. f• ol' 
Hrtıntılardan dördü •11' ıO 
mak üzere 36 yaralı ff it• 
ölü buluaduju öğrenilOI~ 

Erzincan merkezini• ,,. 
dH, Aleapalaages, Kort~ 
düler k6yleri de talll1 ~iıl 
yakılmış ve burada 28 
yaralanmışhr. 

Bir naziriaüUar8' 
düştü ve öldO r 

Viıi (a.a) - Reımeo ~
liğ edildiğine sröre f ,, i~ 
hariciye nazırı akşalll ~~~
teftişinden dönerka Löf ~,r 
civarında tayyaresiaio •' fi 
)anmasa üzerine düfllllf 
ölmüıtur. , .. 

ıso• ,, 
Nazırın yanında . bif 

kalem müdürü, yaverı, # 
t . . f'" ·re fi' ' me çısı, ıo or we Hl 

Ölenlerin Hyııı yed~ ~ 
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