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,._,. .. b, TBrkiyoain lıütUn ,_ - f 
~. lta'fı takip ve tatbik ' 
•ttltt dlrlıt •• namuıkir 
••t•r•ffık ıiyasetinia Loadra• 
da oldıatu kadar Moıko9ada 
el~ .takdir ve tasvip edildi 
-iilli aaıerir ıiyaıi bir vesi 
·ika olaaat doJayııiyıe Tüık
>ler t•,.•fıodaıa büyük bir 
IDefllaı , Dİ)'"'ti karşıl1tbl!Cağı 
'tabiıdir . 

Tirit lalk611aetiain bnza 
~•keti Ta,1ı Hdyo ve r•· 
••tıleriıaa laer hraftaa veri-

lea '•••ı tebliiJerl neıir 
......... ela 1lıterile11 k•t'i 
bi~ıt•fM:taD ıikiyet etmek 
lç."I llltıhakkak b6ıDi Diye
tiact.ll aıahnam bulunmak 
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11ıi111 kararlar ••rilı- Loııılra ( a.a ) - Al~an de bir kafileye teudBclea \ mıade . a i "iaktan 

&erlin (a.a) - 8::. :: 
yet kawwetleri M~ •P'th' 
heaiade bir del taaraala M 
lıe de makabli ..,... 
delik kapahbmtbı· Wr pk 
ditmaD 300 öll 91 

•---• bırak•fbr· et 

~-laarp için yeai aıaUer koatroluadııki Norveçlı~~r lıir lngiliz deaizalhıuaıı· Oraılo ~ya .... ,.ralılar 
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~ta bıtlımıtt1f, Ba 
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Almaalan Bılıra 
;~.~~~Üt\,!! 



• • • • • ııı • 
ısa z 

- 26-

·~ japonvanın 

Tabıi durumu •• 
-o-

Aıırlard•n beri ıönük bir 
h~ıle duran lau atız buılia 
bir ova kadar geniştir. Ve 
bu ovada on bin Jıpon 
yerleşmiıtir .• 

Asırlardan J>eri uyumut 
zannedilen bu yanar dağlar 
ıüa olur ki birdenbire pat· 
lar feveran eder, binlerce 
inıa• öldlrür •• 

Zaten Japoayada iki tabii 
hidiseden korkular: 

Y aaar daiların püıkiir
mesi, yerlerin ıık ıık ıal-

laDma11. 

Japonyaaın her yıl nDfu· 
111 bir milyon uttağı içi• ba 
adaJ.r aıtak Japon ahuunu 
iıtlap edemirecek, beıliye
miyecek bir bale gelmiı-
erdir. 

--.. -
t11fH\flflllD 
V~ziveti ••• 

_,.._ 

Japonya dış denizia Alya 
kıyıııaa 1erpili adalardan 
mBrekkeptir. 

. Japonya düayaaıa adalar 
ımp~ratorluiudur. 

J•poa adaları Asyaaıa tır
kıada büyftk bir yer kaplar. 
Cenupta ve Çioia karıı11a
cla F ormuze adHıadan baş
ı., .. 
Şimalde .Koril adalaraa

daa ve Kamçatlra yarım 
adHıaa yakın biter. Ba ada
lar üç büyük lraviı teıkil 
ederler .• 

. ı - Formuzun ıimalinde 
Rıy K· o . ıyo adaları uzanır 
~aa~r küçük kBçilk ve da~ 
ıınık bir haldedirler. 

------
İzmir ~ihraçatçı birlikleri· 

nin 19nelik top1antalarına 
dün öileden ıonra sıat 15 
te birlikler arasında hışla· 
mııtır. Eveli kuru meyve ih
racatçı birliği umumi heyeti 
daha sonrada hubub• t birliği 
umumi heyeti toplıanmııtır. 

içtimalarda idare heyetleri 
ve mürak:ip raporları ile 1941 
yılı pliuçoları 1942 yılı büt· 
çeleri okunmuş ve bu me· 
yanda alikah birlik(e.Iİn bir 
senelik fealiyatleri izah t:dil
miştir. Toplantılarda umumi 
kitip 8. Atıf ina:ı dil bızır 
bulunmuştur. 

~--o.,..--· 

as sı 

-----
Tüti~ piyasası Egenin 

her y~nde öbüıgün açıla· 
cakhr. Bu husaıta bütün 
bazırhlıır i mal edilmiştir. 

Tica;t ekil tiııio piyi· 
ıa ve ~tlar bakkınada al· 
dıiı t'birler güvenen tü· 
tün ~tahsilleri piyıunıa 
tdmiıedici fiatlarla açıla
cağıuve mall noın ıahJa
c•ğıı bilmektedirler. Bu 
ıenejtüo bahsi de en kü
çük dyetlcre bile mt..ydın 
veribmeıi mukarrerdir. 

Tın piyesuınıa a.yriai 
ıatırı ve fiatları Ticaret 
ve~ti adına takip eyle· 
mlGzer vıkôlet tütünı ü-

m k nasıl 
ve ilecek 

Iat nbul - Ekmeğin kar· 
ne ile t evziioe bugün baıla· 
rnyor. Bu b ptaki tedbirler 
şunı rdır: 

1 - Her ekmc.k 750 gram· 
dır. Ağır iş y pıınlara tam 
bir ekm k, büyüklere yarım, 
7 yaşıcd n ez ol&nlar çey
rek ekmek verikcek. 

2 - Her adama bir kart 
verilecekt vei'İlccektir. Gü· 
nünde kolls ılmıyan kupon 
muteber değildir. 

3 - Her n biyede rbir 
büro vardır. Bu büro tevzi· 
alın na11mı ol CQktır. 

sarhotlUk lülekıiyonu şr.fi B. Fikri 
y St şehrimize gelmiştir. 

4 - Leyli mektep ve baı· 
tabEneler mevcotl nnı nahiye· 
lerine bildirEcekler. Çorakkapı anafartalar cad· Bikri Soyer geçen sene 

deaiadea ıarhoı bir vaziyet- clıiyasayı takip eylemiı 5 - Fırın ve ekmek ıatıı 
yerleri arttırılacaktır. te ıeçmekte olaa Meb-mef •müstahsilleri memnun 

oğlu Yuıuf adındaki 1ah11 tek surette müspet fa· 
ttte bulurunuştur. 

tehepıiı olarak gece bek-

Kuponlar hor yerde para 
gibidir. Ekmeğin fiatı 12,S 
kuruıt n satıf•cakhr. 

çlıi43 ıa7ıh .lımaile sen ha- ugüa tehaik şcf1eri bir 
raç alıyoraun diy~rek ve laııh yapuak fiat meıe· 
ıö•m•k ıuretile hakaret et· tini karulaşlıracaklardır. 
tiğinden yakalanmııtır. çen seneki tütün piyHaaı 

---o--~ 

•----------• lle11ıia hükümetia tespit ediği nispetlerde bir zam 

Değirm ndere 
yolu 

AJlPO~Y ~111 
nlialısı ve 
Menşeleri 

-.-
Jıpoayanın bu boş ada

larını ea önce bulup yerJe
ıealer Aynolardır. 

Bunlar Sibiyadaa, Sibir
yıaıa ıoğugundan kaçarak 
Japonya adalarında bulduk
ları elveriıli ikf imden iatif a -
de için burada yerle~miıler· 
dfr. 

B~ sıcak, güneşli, bere
keth todraktan memnun ol
muşlardı. 

alarak yeni fiatlar bulu 

:aktır. Bu vaıiyete naza-
•ı•ği yukarı bir fiat 

cımi taayyün ederektir. 

-1m--
Geçenlerde valimiz De· 

girmendere ttahiyeainde tef· 

tiılerde bulunduğu sarada 
Deg" irmendere nahiye mer· 

ı;.*ı;. 
~ kezine kadar muntazam bir 
arın tütOn piy 11111 aça-
r. Resmi maknmlar bu yol yapılması haıusuada 
ta pek mutayakkız dav- nıh{ye müdürüne direktif 
yarlar. Her taraftan müı- vermiştir. Nahiye müdtıri 
ile itidal ve soğuk kan· bu işi büyük bir gayretle 

1 tevsiye ediliyor. tamamlomı~ Cumaova1ıadan 
J yıl tütün kıymetlidir. Bulgarca köyüne kadar 

'kü ciosi de nefistir. Mik- olan yel yapılmıştır. 
t'1a geçen yıla nisbetle Yolun CaınaovHı nahiyesi 
•.. Bu bapta alınacak müdür16iünıe ait kıımının 
terler hakkında düaden· yaptırılması lüıumuda bil· 
bıb· k k .. 
1 

ır aç erre muzake- dirmiştir· Bo yolda hemen 
eıpıldı ve devam ediyor. inıa edilecektir. 

ı $ Gront • lreue Duaae • Gali Potrick.. ı f f111d1.n Y rablmış lstanbul sineı.:ı sında d fatlc götii· ı 
ı lüp pek çok beğenilmiş olan logilizce södü ı 

ı lı Göz Ağrısı Sevgili Karım i f 'Imperio Argaaıiııa'nın yegine rakibesi Estrellita ı 
t C stro'nun lspanyolcı sözlii. ve şarkılı ı 

14 2l•cl ltl•u• l f ı2 

--o-

Oıak doğada mtıttefikler 
arasında denizde ve kanda 
komuta hlrleıtfrllmesl lnrf• 
ne Paıifikia cenubunda ve 
cenap batı11nda balanaa 
ku••erlerin lngiliz ıeaerall 
V ayvelia komutatı altına 

verildiğini ve biinua Çanı· 
kiaı, Moıkova ve Valiaıtoa 
ıöriifmeleriain ltir aetlceıi 
oldujııau bili11iaiz. 

Son gllalerde gelen haber
lerde ıeneral V ayvelia ama• 
mi kararihını F elemeak ada• 
larıadan C•va aduıaa aak· 
ledeceiiai bildiriyordu. 

Bu bakımdan Cava adaıı 
dOnya hıberleri araııada bir 
önem almış bul•nuyor. 

Cıva adatı, F elemeak Hin• 
diıtanıaın e11sen en önemli 
1dH1d11. 

Bir mil murabbıın.a 800 
kiti tesadüf ettiğine ıöre 

Cava adası yer ytlıünla •• 
kalabalık yerlerladen birili . a 
ıayıbr. , ~ 

1938 1eaesiade bu alf• ~ 
keHfetiai daj'ıtabilmek içfa ı 
oralarda hir mGcadele açıl· 
mıf ve teıkilit kuralmut ita· 
l11aa7orclu. 

Oadaa ıoara ceaap!aki 
adalara, Borneoya ve Celı· · 
hese muhıcoret teıvik olua• 
muıtar. 

Bu ıuetle yeai ı6mlrı•· 
leri teıkllltlaadırmak •• iMi· d 
ralara yealdea mahacirlew · . 
çekmeie ıiy•ıeti takip edil~ . • 
miıU~ ·. d . 

Cıvanın kapladıfı ıabe, 
Nıdara da dahil olmak &ze
re, 51.032 mil marabbaulır. · 
Nüfusu iıe gene Nadare da 
hil olmak üzere 41,718,368 
kişidir. 

Bunların 192,571 kltlıt 
Avrupalı ve J ıpoadar. 
Cavanıa baıhca tehirleri 

ıualardır: 

533.0lS nüfaılu Batavya 
341.675 nüfoslu SOrahaya 
217.796 tniifuılu Semaraaı 
ve 166 815 nüfuı!u Bandöai 

Bunların içinde Saraıta· 
yanın kuvetli bir üı oldaiu 
ve vavellia karariibıaı bu
rada kurmaıı ihtimali ba
lunduğq 16yle11iyor. 

aı 

2 - Japonyanın merkez 
ve büyük adalarıdır.Bu adı· 
J~r Japoııyanıa en mühimle· 
rıadendir .. 

Ayaohtr Japo11yaa11ı ıhk 
köıelerfnde yerleşmişler, fa
kat buralara dışar1dan baş· 
ka insanlar ıelmiı, bu yeni 
g~lenler daha büyük mede
nıyet tabibi olduklııı içia 
Ayıoları köle gibi kullan .. 
mağa baılamışlar, onlar dm 
ODiarın zulmünden kaçarak 
daha şirnıln doğru gitmiş· 
ferdir. 

i 2 G ce Gülleri f i 80msalıiz ıtd büyük proğram B U G O N ı -----------
t re sinemasında l6~l;; f Kiralık 

.. , 
Ilı 

tvl ... 
le 

3 - Koril adlı ve dağı
nık küçilk ada kumelerf· 
dir. Sona uar - : Mateı r: G. Gülleri: 2-5·8 (, G. Ağrısı: 3.30 -6.30· 9.30 ı Yazıhane 

Cam\ si, paz r günleri 12 30d ir'" ve sea~sı.. ı 
: Konak karı111nda Molla 

: Elham s· - ·y s.· E D ı :ıade bııtınıo Bst kat.ada 

:-.............................................. ~ ra ınemasında e :.--.;-:::7~::-:-:~;;;:;;....::;=..:t':..;~~A:....::...:=:.::.A.....:::._!: aç yazıh•n• toptan ,abut .. 
9 2aci kiaun c~'"VV' """"-"-"''-"'"'""'"'-"'"'"''" J t ki 1 1

-ıR b ama giiau Matinelerden itibaren : : BUGÜN iSTiKLALi lÇIÇ DÖVÜŞEN ı ayrı ayrı ra ıatar. 
ı O ert Y H 

Dea.b ı · k Talipler Keçecilerde Kil· ung ve ı G.Jb tı • "l ey er•ne ..,,. çarp•ı•n ... 10.000 ıerce esire ı 
• T f e en J l : '- d d ç6k Abd&lkadir paıa ote· 
• ara ıadaa hariküllde b' . j • tiUmau n e eo... ı J VJY ANİ\ A•k•ld~ lemıil edilen... ı i OR USUZ RELJS'JN i ::n~:c:::.m• Abdurra;n~:-·. 
ı latonlıuld. görülme . . ŞIKI.ARI ı MOtbı Maceraları Victor e L gl D : 
: eıer. imparator Fış bır ruuvaffalıuyet kazanan C§Sİz bi : ı 'I Brian Abernc ı 
: valıler, lüks vo aşk d7D&U• v.Juzef Zlmuunda eğlenceler l :: Düıyanın olduğu kadıu Türk dubJajl rıaın da ı 

Cilt •e Zibrevi Haıtabklan 
Mitehaıaı• 

DOKTOR ı bir filim.. Y·"'• lyaneyı leavir eden em11lıi~ g : ŞAHE~tRI L d O ) : 
ı Seaaılu: l-3-s-7_

9
da . : TUR~Ç~ . 8 am am ya ı 

ı sa ı 
5 

, c::arteıı, paz., l ide ba ı 1 : iean 
1 
B~iıks b1 ır4 3a0~k8md, bücyük bir maceranın romani ı Salih Sonad 

-...,;,.,•...,•onr:_,, • .--.,.;.· ;..".;,.·;;.;....:.;;:.;e:.:; .. ~,;:.u:;:rn:;•:.;rl~•:;si::,., !;P,:ın:::"'::.' .. 9~.~3:0,..:d:•:;· __ _!: ikinci Beyler No. 79 Tel.27Z7 · 
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- Plriaç ••fa. 
taa almak içla To • 
ıaUerı ıoı:..... P la .... •111rire 

.:.~ı bir •il1on lira· 
lir ıeımayeniD iç •1• cıkaıdmaa 

·~10• be7eUıce kı· 
••ıtir. 

Karaden·zd 
iki s rseri 

mayo 
- ... o.---

Sinop,{ı.a) - Fırtınıılarııı 
ve dalgaların yabancı mem· 
leket 11billerhıden ıürüklt· 
yip getirdikleri iki mayn 
dlln ıece ince burun civa· 
nada k•yılara çar pırak 
pıtlamııbr. Hiç bir kaza 
olmamııhr. 

1s-• tehlikesi 
•, - So 

----O zerinde af yon 
bulundurmak kar • al•lerde t: ba. Balkaal1rcla 

Mırı ••11 Jlzladea •ah! •• To•ca ne· 
İJI• ri t '•ıyı b.ılımıı· 

Keçeciler merkezine bir 
meaeleain tıbkiH için geti· 
rifea Hüseyin oilu Seyfitti· 
aia &zerinin araamaaında 7. 
gram 50 saatirram afyon 
bulanarak alınmış ve tah· 
ldkatı baılaamııtır. 

U 1 ••dıa baı par• 
bıt ;ip r•tirmelı
•ıi 1i...,~~ıa keaar L--...... illtima• 
·~ıı tedbu. 

1 

••• 1 •-~•ktadu. 
ı. ilca ıpa._.kta olaa 

--o---
ihtikar 

ilatl ,,..._ auuh 
llDal dalaUiadedlr. Çor1kkapı Senilimescitte 

• it furancaluk yapma Hasan oi· 
• •ler OluJor1 la Mehmet adındaki kiıl, 
Uyo0 sene barice 9s kiro ekmek sat· 

•L mak ıuretiyle milli kotuama 

':!'-roplar ......... aykırı horek61 
hna -••• .. ocakla· ettiiiaden yakalaamıı ve 

191 
•• larilıtea •Y· hakk1..1da meıbut ıuç zabıt 
• lakeletlerl ile· wırakaıı yapılmıştır. 
~Jt .... tltlleıl .• , il---~~ .... 

• 2l 1a..,_"pdaa teti- FA. YDALI BiLGiLER 

~ ·:.L. :.,::-;; l111Zla1aa sluah aıdı. 1 -..._ ıu ••rop- İ .... ,,_;... ııııırı lıasıı amir 
.... , .... ,. lr.aclar t il' 
Old-t. .... w.n. laak· 8 mı ı ee ı) 
11ter1ı., ..::_ ... kta· Siyala deri eldiveDlerla 

ibtio.. • enel ıııaar1k beyazı ıöründ&ğü 
Jllı Yr, Dlaoaan • C9e1aa L-- aman ııytiayai• içeriıine 
• , ... ,., .. _,.•aalu ıiyıla Çia mürekkebi karıı· 
lana 1aa...,'.... 8 • brmıh ve bana eldivenlerin 

Weıt ce .... 
'-1tterlL_!-~.. olclat• bı1•ılıııa yerlerine hafifçe 

r • ..;:. -11 ,.... ılrmeli. Eldivenler ıly•b ve 

r )l•I • ... rlade pulak olur. 
r• IJor. 

e~h!~ 
-...ınya, 

ııı Elçisi! , .... , ... 
illa telif 1la&nde• 

•letla llle111lelcetlırde •: 
• derallt .. ••1••tleıiai 

• •l•ltt1 •cletı d& '· Ba 
PllhıN. .. .. ,.... • •• e ..... ti . 

denatate ' , .. ittir. fa .. 
••dlr: . •tt111 .... , ... 

•••rkaaıa 
d!1ı111a 

1 
Raıyıda 

• Non .:rwltere 99 

~·-.,.~. o ..... ,. 
•q ı .. ,a ••riltere 

.-.ı:a.ı1taa·s:• IAbaaa-• .... ,. ... k,. , ••. ........... ., .•. 
··~••,.Da. 

----
YOzdaki çatlaklar için 

basit bir Hiç 
Yüzdeki çatlakları ve kır· 

mızıhldarı geçirten basit bir 
lliç: 

Bir çorba k•ı•i• bıliı bıl 
lçiae beı dımla limoa ıayu 
kerııtırmalı. YOıe m11aj ya
parık ı&rmeli. 

Bir çeyrek sonra ıbk ıu 
ile yıkamılı. 
~Cllllll'Jl.l'i111811BIMllLlllB1aıc,";U:N::ı 

f ELHAMRA it 
ı Siaem111 Türkçe s&zlü ı 
ı Seaeaia en blyük 'fC ı 
ı en rlıel filmi... ı 

i VATERLO 1 

at t 

-2-
Fakat yumrul rın ço~ gözlü 
cinslerden seçilmiş ohn sı 
lizımdır. Bu gıbi yumrul rın 
iikiD gözleri yrşcrtir. ürdü· 
rülür ve sonra k skin bir 
çakı ile her gözün altında 
bir parça patates kalmak 
ıartile yumru p.11çaları ay
nlarak bir patatestan cin
sini göre 3 10 tohumluk 
yamru ayrılmış olur. Bu göz· 
lü paı çalar çiıgi Lusulu ile 
birbirindca 25 saatimebe 
aralıklı, S 6 ıantim derinli· 
iiade ekilir1e her kök 2-3 
yamru verir; ,Fakat bunları~ 
boyl•rı büyük olamaz. Çizgil 
usul6nu ayrıca anlatac•ğız.t 

Tohumluk Pat•teı 
Tohumluk olarak ıeçile

çek yumrular mümkün mer· 
tebo çok kabarık gözlü ol· 
malıdır. Bazı yumrular mun· 
tazım olduğu halde üzerin· 
de göz bnlunmaz. Bu yum• 
ruları kullanmamalıdır. iyi 
töhumluk patates elde et· 
mek için Ziraat V ckiletlae 
mürac~;ıt etmeli, Vekiletia 
cmrile AdGtpııarındaki pa
tıdes betiotirme c.müe11escı· 
ıinden lüzumu kadu alma
lıdır. IŞayet buradan temin 
~meHeaiz, ozam•a piya-
ı•daa almak zarureti vardır. 
O halde her y•mruaun le
kesiz, göılü ve şekli olduk .. l 
ça muataıam olanlarını to· 
humhığa !'t•JHlp diğerlerini 
mutfağnuzı vermeliıiaiz. 

Piyasamızda iki cins p•· 
tAtea~vardır. Adapazarı cinıi 
daha ziyade yağııtı ve nem· 
li topraklara iyi gelir. Bursa 
tohumlutud öyledir. inebo· 
la tohnmluğu daha kurak 
yerlere muvafıkJır. Eıı 'iyi.il 
bu ıene için her üç çeıitten 
tedarik ederek ayrı ayrı 
kazıklara dikmektir. Bu se
ne Avrupı c•aslerinl getirt-
wek kabil ~değildir. Yerli 
p tateslerimiz de esasen 
es~ıeo avıupa ciuıleriudea 

üretilmiştir. 

Patatesin rcrkek deui CD 

yumruları dikilmez. Etkck 
yumrular sii gün yapmaz. 
Gözleri kabarmaz Süratıler 
bile iplik a-ibi ince filiz ve
rir Sundaa dolıayı makbul 
değildir. Bir dönüm yere 
2000- 2500 • pat&tes ister. 

Dikme •Zamanı- Patıtes 
şubattan mayısın sonuna ka
dar dikilebilir. Memleketi-
mizin akdeniz bölgeıinde 
Egede şubatta, batta ilk
bahar mab1Ulü almak için 
buralarda •iuıto• veya ley
lllde patates clikileW.H,. 

"·-..:-·--Baııııııta • 1•ıUte-
•• ....:. llac1a1ıata. ._ o.:-•a... 
tlırtaı~ laaarmt •da 

i K0PRUS0 n8J 
ı Germek içla acele eden ı Dr r.ı 
ı ••JID mlıterilerinden ikt ı 

1 

ı•b Memleket haatane i 

.. ·"'••lr. 1 ti• dahı beklemelerini ı Rontken mütehau111 
1 rl ltcat~en •• Ele .. trlk ted• lif 

ca eder ı 1'••ıhr. Udıteı &.rler St>kıdıı: 
"1 e J'lı.JF ON Jlıi 1 

f':"9 Mi VM"'S ·-

MHff~~H~MM~M"NM~MM"~~MMMM 

-2'- Ya~cı11: G6nal Emre 

Hüsamettioi böylece elbisesi 
ile ve elindeki silihi ile 
beraber ırömeceksiniz •. 

Hüsr;a,metti in t6fengi kav· 
rıy n pıumakları bamlunun 
orta yerine öyle bir yapış• 
r.:uş i oniarı ıökiip silihı 
almağa iIDkia yolcrnuı. 

Aıkerh:ır bu vaziyeti aa· 
bPJyJarıaa haber Vermişler. 
Gliçlü kuvvetli aık~rler zel· 
miı, fakat biç birisi ölü Hü· 
Hmettİl!İD ıoi'11ı:Duş ve kup 
kuru daran eliadeQ bu ıilu· 
hı alamamıı ... 

Nihayet kumaada11 ıu em• 
ri vermlı: 

- V a7.ifesi b•t•ada ölea 
ve kendiıiae "Nıauun diye 
tevdi edile• ba ınakaddeı 
emaneti, şehit ol~lllctaa HD· 
ra bile bize teıJiaı etmiyea 
yen bu kahraman ey]idımı· 
zıa önünde efiliaiı .. 

Bütün baılar •t•iaJa ia• 
miı ve gözler y•W.rmıf .• 

Hcırkeıla kalbhade oıua 
uvgiıi çarpıyor, le aamla· 
yu sıkı ııkı tutaıa yenilmez 
gücliali hayret ~e ibretle 
1e1ıediyormaf .• 
Aşka gelen ıöı&nü ıev· 

diğim Mehmetlerde• biri 
artık dayaaamamış 'fe Hll· 
ı mettinia bu •efakir elini 
göz y.atl1riyle ıılttarak öp• 
müı ve baıına, Y6ziia• ılr· 
müf •• 

Beyaz sakalıanı kenarla• 
rıudan dsrwlalar •ııan ihtl· 
yar ve ıef kıtli kumand•• 
bu ıef er ıu iklaci emri yer• 
miı ve demiı ki : 

Hırsızlık 
----o-------

Keçeciler Mılhllarda, Ali 
oğlu lbrahimin Uitiia depo• 
ıunda çahıa12 İ•anail oila 
Hüseyin adındaki kiıi, ça· 
lışbğı yerden 11 lirabk ça· 
•al ipi çaldıiıodı1a yakalan· 
mıı ve bakkıaclı llıeşlaat auç 
zabıt varaka1ı Y•Pılmııtır. 

§ Keçeciler tl•••ahoca ıo· 
kığında kuadur•c:ı Ahmet 
oglu Ali Rıı• (l!liiracııtla 
g~celeyin d&kkiuı açılmak 
11nretiyJ9 20 çift atakk•pıaıa 
çalındıiıaı ıiklJet etmeıi 
üıeriae y•pılı• 1-lakikat ve 
takibat ıon1111d• fıiJin Bor· 
novada otur•• ••bıkalı Ali 
oğlu Tevfik tar•fındea Ja· 
pıldıj1 tesbit edil~İf •• Bor
•oY•J'• gidilerek ı~ ..t.-

de y kı!lıomış ve me1ruk 
kunduıal rd n 6 çift elde 
edilmiş ve diğerlerinin de 
meydana fıkarıJD'811 içfD 
tabkikate d•••• olaamık· 
tadır. 

- Hüıamettini b6ylece 
elbiıeıiyle ve elindeki ıill· 
hiyle gömecekılnlı. 

Kendiıi bize b11 meta••· 
tiyle ıaaa, ıa açık laaldkatl 
habrlatmak iıtlyor. Ba U• 
liyle diyor ki: 

Ttlfenk benimdir.. Kua 
ve kader oaa d&tm- hY• 
cib etmek fıraahm, naife. 
de ikea baaa balafetm..utl 
için oaa imlıim yok .... 
kamam. 

Ahrette ,atlkıauau •11-
maalanmdaa ......... 
ılllbum da beraw ,aearit
cejim. 

lıte ba ıeMptea nllW.· 
nm, Hiilamettla 'laiç ~ 
zin eremediği 7la.k Wr 

· mertebeye alatlDlfbr. 
Haydi ılr•Jim ......_ 

Dedifiml 1apımı!. 
Kamaadaaıa laa -*' ._. 

rloo arkadışlaaı H .... w. 
al hürmetle k.ucald••ıl·• 
ve gördlğiDiz tebltllp ... 
tlrerek oan elbiaeal •• 11-
llbiyle ebedi,.te teni .,. 
lemifler .• 

Muhatabım ıumatı ylal• 
me bakıyorda. 

G5ılmde ba lae11Mtl 
maaı1ranm mabınele.._ 
akaa ıalaklaiı wucb. 

Gizlerim yaıanyor Ye pa
rıltılar içiade ,..,JOI', ,. ... 
yordu. 

Dedim ki: 

-8•••• ... -
Yaralanmaia 

sebebiyet 
Buca Sarııöllil ........ 

bahçesinde oturan Mehmet 
oğlu Maıtıfa, a)'Dİ 1-"• 
otwıa koıu atlııı .. ylal Al 
oilu Mehmet bir mlaabp 
yüıladen çakı He karm .... 
vo omazaadıa hafif nrelt• 
yıraladıiaadın yab....,I 
ve tahkikata bqlalllllltbr• 

§ Keçeciler Dlkllitaf ıo• 
kaiıada Ali kı11 SS yapacla 
Meryem, bir alacak m ... ı .. 
siadea Alamet kızı 27 J&flD• 
da Şlknnı ıiıe ile baflaclu 
yualadıtıadan yak• .. •-. 
ve hakkında meılaat ıaç •· 
bıt varaka• y•palDllfbr. 

Esrar 88tmak . 
Elb1im1'& ıinema ark111ada 

oturan ilyaı oğlu •bakalı 
tıhıit.in vaıiyetiadea ılplae· 
lenmiı •ranmuı•da 25 ua• 
tiiram Hrar baluaarak aha· 
maı •a t•lakikat. ha .. ıa• 
mııhr. 
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~illiŞefle~ra-Refah vauuruı~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bist = Kr hadisesi • • 2 / 
arabis an eski vekil 

Aakua [a.a] - Sudi Ara· d 
bistaa kralı haımetlü Abdül- Sorgu 8 
izizia tahta çıkışının yıldö- -•-
nümü münasebctileı Ciimhur· Ankara,(a.a)-Cümburiyet 
reisi ismet lnöaü tarafındın Halk Partisi mecliı grubn 
telırafla yapılan kutlamaya umumi heyeti rbuı&a d&n 
haımetlu kr 1 da telgrafla reiı •ekili Trabzon mebusa 
teıekkür etmiştir. H AD Sakaaın reiıliğinde 

---•1 toplandı. Celseninfaçdmııını 

G ZETELER 
DIYOlRKI: 

-...--.o-..... -

Alınanlar Bıılkanıar
dan çakiliuor, Macar 
askerleri Balkanlarda, 
Buıaarrar beş bin 

Yunanlı öfdürmüş, 98 
IJln ıubıci~' kaçırmış 

Bera,(ı.ı)-·D~e Tat 2•ze· 
iHiniD BerJin r. •uhabiri bil-

c.. •iıiyor: • 

k;°'alkanlardaır çekilen Al
!8•11 l~•gıl kıtıJan ·ı~ıa brak
tııa ~t ·Cuiu dold urmak için 
Macar or, '1U1una , azife ve· 
ritbcektlr ~kilen Alman 
liatılara· iıe Ş•rk c, ~pbeslae 
ve b•~lra harp sabı. 1eleriae 
gönde."iloccktir. 

Neae ,Zurcher l\ ~itang 
gazetesinin·. :Budapcoh !deki 
muhabiri şu.-ıı rı yııııye& : "' 

Sırbııtanın ycai huda\ ·lırı 
bakkıada verilen tıon ma lu· 
matta cıki Y ogoalliv B•l a
h•dıa bahsedilotcktedh T • 

Şim dik Balat ne Rumen· · 
lere ne ~ MacarlaR ittir. 
Banat orad~ yaııyan Al-

müteakip baıfekil Dr. R • 
f ik Saydam ilk defa ıöı 
alarak Refah vapuru ,badi· 
ıesiain ıimdiye kadar re· 
çea tahkikat ıafhalınaı hfl
lisa ettikten ıoara takibat 
imiri 11fatile renel kurmay 
bıtkanhintıo ıoo t hıdkat 
neticeeindt! bu işin o zama11. 
vekil bulunan iki mebuaun
da iıticvabına IGzum husule 
getirmıı buluvduğunu ilive 
ederek Refah v puru badi
seııi üzerinde Büyük MıJtet 
M~cliıi dahili nizannımt?ıi 
hük6mleriae göre 2erekeD 
mu meleı>in ifası için t tab
i kat evrakıDJD Büylik Mil

let Mecliılne t tevdi edilece
iini bildirmiıtir. ---o--..... 

Pazar günü ya
pılacak maçlar 

---o...cı--

Bu hafta y pımcak lik 
maçları ıunlmrdır: 

lkiaci taku11lar aı·aııada: 
Saat llde Göztepe - Altay 
Orta hakem Faruk.. 

Yan hakemler: ÔsDJıo • 
MuJtafa. 

Birinci talı:ımlar arısında: 
Saat 13te Altay-Demirıpor. 
Hakem Mudaf• Balöı. Yaa 
hıkeaıJer: Muzaffer-Aliettia. 

Saat lSte: Göztepe ·Altı
._ 1ordu .. Hakeas Fehmi.. YaD 
h~•kemJer: Maıtafa (Fırqk,. 

... , ..... o.....--

manların tid~'rHitıe veril· 
miıtir· Bu vu:iyetin aydın· 
Jatdmllıı içia b~ç bir mah
filde bir tcşebbül' yspdma· 
llıit gibi ne Mac ·.rishtD De 

Romaaya bu m~seleyi orta
ya koymakt dı rl~ r·" 

Gedi,zin t~Şlb;a.
sı ihtimali 

---..... ~-----
Kütah)va valiliğindeıı viJi. 

yetimize gelen bir j telgrafta 
eriyen karların ve Y•ğaııı 
yağmurların teıirile Gediz 
ıalırıDda kabarma alinıeti 

Alman 
• .. ·~ 
ıç zu 

diyorlar 
---o.-.--.. 

Nevyork (e.a)-,.Nevyork 
Taymiı" g•zetesi yazıyor: 
Alman miJJeti kendiıini aieri 
ıürmek için cesaret verici 
vaitlerle zaferden zafere ıön· 
derilmlıtir. Şimdi bu devir 
ortadan kaldnılmııtar. Tam 
ve hızlı zafer rtveai veren 
vaitler ıoaa ermiştir Almaa 
matbuat bürosu l<.f, doktor 
Dıtrih askeri harc~etlerio 
cicldi ve tehhktli bir 11ıfba· 
Y• 2irdiji111 bildiraıiıtir Rus· 
larJD eline ı:eçeu ıbat jik 
noktalar çtkaJen Almaı:. or· 
doları için büyük bir tehlike 
yaratmışbr. Tıpkı NuiJ<?rİn 

RusyayA ı1tldırdıkları devre
de olduğu gibi miihim olaa 
şey ıebirJeria zapb degil 
düımın ordularaDıa yok edil
mHidir. Şimdi alman c)fdu· 
luı böyle bir tehlike kartı· 
ıındıdır. Almaayada boı· 
natıuzlak şayialara ba teb • 
dit bakımından mlitelia edil· 
m•Udir. ----

lstanbulda dün 
iki feci cina
yet işlenildi 

----.. --
f ıtanbal - Biri Kasımpa

ıada diieri, Boğ11ziçinde 
Kanbcada iki cinayet iılen· 
mittir. Tafıilit ıadur: 

Kanhcada şeför "muavini 
Sait &ç )enelik iı kar111 Sul-

' ~İY!Jİ ıokakta Leveli arka· 
ıındaa tal:taaca ile y•rala· 
mış ıoara bıçıkla öldiirmDı· 
tür. 
Kasımpışada işçi abmct 

metresini G11ni iımiade bi
ıile beraber görmöş ~ Ganiyi 
öldürmüş metresini de ağır 
surette yaralamıştır. 

Her iki katil yakalanmışhr 

Jaı r Ta a· Milli korun 
·kanunun kon adayı tes· 

lim aldılar 
---o--

Tok10 (•.a) - Ahnan ha· 
berleriı:ıc g6re k~if tayya
relerimiz Bdaın yıanm ada 
ıı boyunca birçok Amerika 
gemileri gö1müştür. 

Ba 2emiloria Filipialerde· 
ki Amerikan kuvvetlerinin 
tahliyesinde kallanılacaiı ••· 
ıulıyor. 

8atn•t•• (a.t:) - T rak n 
dalıi kıtaların d6tm•11ın üı 
Ulolüğii karş111Dd• teslim 
olduısluı rumt rı bi!dirit 
nuştır. 

HuHnıo zsptı J poul ra 
pabt:lıya mal olmuotur. 

- --

değişikli" 
--o~---

Ankara - Milli k~ 
kaauada yapılacak def 
likler etrafıada tetkik~ 
bulanan kemiıyoa ya~ 
çalıomalarnu bitireceklİI' 
Ailelerin evleriadeld ~ 

(erde metcat erzalua dl 
yaaaameye tibi tat' 
hakluad• milli koran.., 

1 
nunuaa bir m•dcM JJI 
mubtomeı aörülmektecfb ı ___ .. ____ 

Sır Hu2ess'1 

oskovadı. 
ne getirdi: 

milli --- 1 

-Baıt11afı 1 iacl ıalaifJ 
Sırpların 
kahramanı 

harbive nazırı 
oldu 

-------o------
Radyo razeteııadea: 
General Smoviçia reiali

ıia.tleki Yugosh1• r...kabinc• 
ıiade Adliye Nazırı Yava
aoviç bııvekilete geçiril
miştir. 

Kabinede bu deiiıikliie 
sebep deii~ea şutlar altııı· 
da Yoıoslavyaaıa miicade· 
leye daha kavetle devamı 
içindir. Yogoılavyada geaiı 
ilçüde çetelerin muharebe
leri yapılmaktadır. ibtililci • 
lerin ıefi Albay Mihliloviç, 
Kral tarafından generalfij'e 
teıfi edilmıı kabiaeclo Milli 
mldafaa •ckillijiue retiril· 
mittir. Emrinde denizaltı ve 
tayyarelorde bulunan gene
ral Mibaloviç Mib'Ver kuvet
lerlni pek tediıgcn etınişiir. 
Hu Yogo lav kah ramabı biı 
kara Y orgiyc YİÇ gibi milli 
bir kabt•m•D sayılmaktadır. 
ve Yogoılıı v toprakl•randa 
mücadeleye devem etınek· 
tcdir. 

maaau çok iyi ?taktir ' 
maktadar Mubt~Jem b.ıfcJÇ 
vekiliniz Şiikrü Saracot' .. 

tı. stalin ve 8. Mololf 
çok 1~1111mı ıalali 

tifai bir menjıaı ~etıil 
tim. Ruı ıefleriaia sösl' 
HJID hariciye '•ekllial-\ 
liğ edebilmek benim 
meaat bir laadiıe teıldl t 
miştir. lı 

- -c ti 

Maaşlara 
Yapılacak 
Zamlar •i 

Ankara,- Memar ~ 
rına zam yapılmaııa• 

hazırlanan projenin il' 
Dün baıvekilette tet 
bıılaamııtar. 

Projenin ıon ıekliİI' 
Hli maaşları altmıf }: 
kadar olan meaıl"V 
maaşları11a ylizde yirJJ 
pelinde buııdaa yakara iL 
fara da yüzde 15 nlıp•İtı 
zam yapal11cıktır. •• 
zamlar vergiye tabi " 

Loadra,(a.a)-T~'ymia ga
zetesi Yuı ım'millcti~ 'ia çek
tiği ııkıatılardan 've b, ;ıhusa 
Nazilerle Bulgarİarın ,fimal 
viliyetleri halkın yap"~ığı 
zulümlerinden' Babsedere~~ 
Bul2arlar tarafından S bia 
Yuaanbaın öldürüldüğünü 
98 bin köylüDÜD mubacerat 
ettiiiai ve bini re muh•cİ· 
ria Atinıı vo Pire sokakle
rıada aç aürüadüklcrini ya
zıyor. 

~·örüldD,~6 bildirilmiı~ir. 
\'.,liJil; makaııu duıı key

fiyeti ,•c~ le [Mesıemen ıt11• 
makamfıin ,., Çamal!ı hılfa. 
ıuoa ve: dit. er alika~ı dıire .. 
lere bildirmi, ·, tedbu 11111. 

mııı iıteamlıh ;,. 

Hava kurumu 
mıyacakhr. 
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Ayaklan cak. Alt • . ,858 lar ID pi) Si 
ID CeZ&SI Bugila altın piY•' uı töy-

Tokyo (a.a) - Başkuman.- ledir: 
.tan 11yakianma hakkıoda R.,şat - 2950 
bir boyıaoıme neşrederek Hamit - 2825 
bu ıurette cür&ttc buluna- Aziz - 2775 
takların ıiddetlc cazalaaa· Halkalı.- 2750 
caldarını bildbmiıtir. 

Milli • u yanıro biletlerinizi 

teberrüleri Memurla ser-
Düa valimiz Bay f uad vetJerİDİ bj). 

Tuk11I hı•• kurumuDa ri· 
dip teberrülerle alikadar direcekler 
olmuştur. 

T ~berrüleri11 daha hızla 
topl•nması için· kararı., al· 
mıı ve direktifler Yermiıtir. 

--lllU---
Altın 30 lira 

d a ol - Ş brimiı de 
bir altın liranın fiah otuz 
liraya y6fuelmiıtir. 

--o--
Ankara - Hiikümetin 

Millet Meclisine buıünlerde 
mühim bir kanun liylhHı 
vereceii aöyleaiyor. Buna 
göre bllt&a devlet memur
ları 11hibi bulundakları em· 

lik ve servet h likındıa hli
kDmete beyanname vermeğe 
mecbur iotulacaklardır. 

Leninerad ~ 
Önünde ki~ 
Muhare~ ... 
Moakova (a.a) - -~ı· 

l1rıa Leniarrad cep~ 1 

yapbkları h&cum tef# 
1 

akim kalmııtır. 811~0 bı 
ne Almaallf ea ıe • to 
ltarlarını öne ıürmlt it dı 
palın yeni hlicamd• "t 
bir çok öli Ye mals,,ı ~ 
karak çekilmiılerdlı· 

( Saıdat ) Klt&•lnd a.hcıx.. Çorakk pi Pollı Merkeıl 
D'flll ile, 164 Hcu;oıtı l'aMI 01118ER T•l•foaı 
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