
Sırrı Sanlı 
• iZii Beıııaı kararlar 

•te11fQ L•)Bur•daki ltir ga• 
•tlaıtond:lldra . muhabiri 

•r il aiıU Verden karar· 
u lırıa hatulduiunu f kat 
•aı bıld'Y~kuıda ıuıl•ııl c .; 
8 uıyor. 

ıı t•yi ı . 
~p '•lort it aba gö Çôrçil 
•ni top} lk komita
i Jto la~~ cak, bütü dö
llr bL• 1 gc!ec k olen 
'- "' s ar b tfıdl edccch u kougr yi 

hıı lıı 
1 

, burada mü-
•lttır. ()t •r ittihaz oluna
dilwtelcr ,z•ını berıey ilin 

ır. 

!!':•n tebliği 
iil: (a •)-Alma teb-

'"IHterenha 
Stldar111• dotu lnyuı 
l11aı1elı ~ denlııltdarımız 
01at.ılc 4 ' kıfalcıdea21 bin 
ır. '•P11r batıruuşlar· 
s.,ca. _J 

~.\~~~· 
~\' .~''' \~ 

Yunanistanla 
Yu20Slivva ; 
arasında 

-----o-----
lngilterede bir 
ayda ölenle.-ı;-
Loadr• ı~ · 

. ,,-2950 
Amit- 2825 

Astı - ms 
1 H.ııı.ı.- 2750 

e 
• Sal-\b. NetriJat 

Anlri •ı Bu 
tfu\lamrl 

SIRRI SANLI 
s.nellk'7-5 Lira 
Aylıi 4 ., 

SAYISI (100) PAR 

lloakoYa (a.a) - S..,et 
tebllil•• ektir: 

6 acl alma• ortl- b
maadaaı ol•• Manpl al• 
maa daatlanaıa~ulli••• U. 
rekett• laal-• Ru ntele
riaia fıU,.tlade •tlkl1•t et
mekte ita cetelerla k•• 
kmm•1111• wup bir al· 
bayla Jlka•k ratltell 10 ... 
bayı• lkllrdlilal bW et• 
mek ıoruacla kal11111br. --
Polonya aıker· 
1 • • 
erıne nıpn ---Kahire, (ı.ı) - 8 ad la• 

ılllı orduıaaa kamu .. 
edea ı•••ral 2Rlui Elauala 
me1c11a malaarebal•d• Po• 
loayala aıkerluiala fllhr• 
dlklerl muvaff akiyetler •oıa
y11iyle ea bllylk laıilb ..... 
nıaıa ba aıkulen teYClla 
edUıc•ilai •bildirmlıUr• 

TUTÜN PIY ASASINDA MUVAFFAKIYET 
KAPISININ ANAHTARI 

I 



ı japonY&nın I Rus cephesinde 
i Büyük f vaziyet 
i Emelleri i Kr~~~~ı':· .~~:!i -.a~~~~r~ 

( y az•a: Halil Zeki Ôımi) Raı1ada aıkeri durum hık· 
~~!!!!!!"!~-~~~"""""'2!811sLSXt~ kıada ıa•lırı yıııyor:! 

- 27- Oç kçç&k AlmaD ıraba 

JAPONYAlll 
Ahalisi ve 
Menşeleri ---

Aynolardan ıoara • &urayı 
gelen ve Aynoları aıaldıı· 
taran Mogol ırkıadaa, Tatar 
kabilelerinden imiıler. Bu
raya japonyanıa kar1111ada 
en yakıa kara pırç111 o1aa 
KoredeD ve Maaçurya· 
daa da relenler olmuıtur. 

lı buau11ıla da lralmamıı, 
cenupt•a bir ilçftnc\l akıa 
daha olmuıtur. 

Ba akıa orta Aıyadıki 
Türklerin ÇiDi lıtilllana.tıa 
ıonra vuka bulmuıtur. Bu· 
aua üzerine ilk ıele•ler Ma
leıya11 boı bularak Jıtlll et· 
mitler. 

Ba ilrl kavim yaal Mo· 
gollar ve Çladea r••·· 
Ttırkler birbirine kaynııı· 
rak buglakl japoidan mey
dana getirmişler, buadaa 
ıonra orta Aıyı hicretiadea 
Sfbirya, Çia, Malezya tıraf. 
)arına giden Ttlrk kabileleri 

. bir çok veıllelerJe J•PG•J'•· 
yı geçmiılerdir. 

Anyolar japoayadıa b&s
bütüa ı&riHerek çıkuıf ma· 
mı ıtır. 

Oalar jıpoayaJua ıima
linde bir köıede kılmıılar 
orada yiae iptidıt bir hayat 
i~inde yuvarlıaıp darmuılar· 
u1r. 

ff Htılık ve 1efıle yOıüa· 
den utacıklarını ızalmıı· 
lardu. 

Bu kabileden kalanlırıa 
adedi buıün yilz 1ekea bia 
kiıldir \i Yezo adasının şi. 
mıli ıarkfıiade liahkçıhk •c 
11k ormanlarda avcılık ile 
Y•ıımaktachrJar. 

Çinllların ıe Japon-
ların menıaıarı 

925 te idi • M er· 
keıt Anupa ıeyıbıtiadea 
döaOyordum. Yugoılavya ile 
Mıcariıtanı ayıraa Subatiço 
lıtHyonaada bir kıç ıazete 
aldım. 

Gözüme ilk çarpın meı· 
har Macar tarihçisi pref11ör 
Tomo Fraugeaia A~ram liai· 
voralteaf D do vereceği koa· 
feraaıın reldimı oldu. 

bir çevrilme tehdidi altantla
dır. Rje•, Mojıisk, •• Viaz
mı öalı.-i•e çekil•D Almaıı
laraa aayııı yüı bindir. Bü. 
:1ık Ruı ku••etlerl timdi b11 

merkezlere ~ 1aklaıı1or. Bu 
hareket aeticeıiade dDımı. 
111a &ataya ricat kolu keıile ·& 
bilir. Viızma b61fHiadeld 
btıyük Almaa ordulara Moı
kovadaa ıelea yol boyunca 
çekiliyoı. Sovye\ler Borodi
aofa varmıılardır. Burası 
Almaalarıa çekiliı yolu111111 
25 mil ceaabaadadır • 

--o-
Dövmek 

K1rı11akada Aıilı ıoka
iıada otaraa Bekir otlu Rı .. 
ıat ıeçlmıiılik ylıDadeı 
kar111 almeti d6vdDilldlli&ıa .. 
dea yalralaamııtar. ------

lbtikir 
Kırtı1ıka Kemalp•ı• cacl

dHiaCle ttittla bayii ATlf 
otla Mebmedla fahlı fiıtla 
elektrik pili ıattaiıadıa ya. 
kalaamıı •e tıhkikıtı bıı · 
la11mııtır. 

trea hareket dllcUltBal çal· 
dı. Bu iada kompırtim111 
kap111 a,ıldı. lçt:riy• elfade 
uf ak bir ••1iıli ge11ç ve ıık 
bir kadıa yahut bir kız gir
di. Baıiyle lılir ıılim ver
di. 

llköncı maDtOIUDU çıkar
dı vı aıtı. Ş•pkıııaı kupe
Dıa rafını anrkea oracla 
dara• f 11imi aördü. Hay
retle, bir fese bJr de bına 
baD• 1,,alitı. 

Hattı uf ak bir d• tered .. 
d&t devreıi aeçirdl. Geçip 
lrarıım• olurdu. 
Kompartimıadı yalaızdılr. 

Y alculuk ilemlDde bahuıus 
böyle yalnızlık teaıdllfler~a· 
de tıaıımak tabii ol~ugu 
için bu ıliıel kıdıanı aar~~: 
kea bıı iııretiy(e verdıgı 
ıelima bir 'kaç kelim• ile 
mukahele etmeyip te ben 
de yerimdea kımıldım~k .ve 
bıılı 1elim vermekle ıktafa 
ettiiime çok pl111ııo oldum. 

- Sona OQr -

(ilillli alili> 

-Şehir Haberleri_ 

ihracatçılar ,. 
umu mı 
lantıları 

top
bitti 

llaracıtçı birlilderia uma· 
mi heyet toplantıları ıUla 
•lııım aihayet bulmuıtar. 
Don en son •olarak pamuk 
ve canlı hayvanlar ihraçıtcı 
birlilderinfa umumi hıyetleri 
toplanmı ştır. 

idare heyetinin bir ı•a•· 
lik iı raporları;okamuı blan
çoJ1r t11tik yeai bDtçeler 
kabul edilmtı yeni idare be· 
yetlerl seçUmittir. 

lbracatçı birlikler bu ıa• 
retle zengin bir ' it yılanı 
muvaffakiyetle kakamıı bu· 
laauyorlar. Yeni giren yılda 
ayni munffakiyeti ıöıtcre· 
cekleriae itimat edilmekte· 
dlr. 
Ayın 23 . Bade lth•lltçı 

birliklerinin rumuml heyet
leri toplanacak ve ayıa 24 
ilnde bu ıoplaDblar nihayet 
bulacıktar. ----

Bıçak taıııak 
Ke~eciler merkezinde ya· 

palan ailih aramaııada lbra
him oğlu Mehmet, HDınil 
oğlu Oımın ve Cemal ofla 
Halimia Üzerlerinde birer 
bıçak buluaarak alınmıı ve 
hıklar•lida zı bıt varıkaıı 
yapdmııtır. 

....., ........... -
Hırsızlık 

Bornova • Meuinli araııa· 
da bulunan kulede oturaa 
Sıit oila Kimili11 ıamanlak 
kıpı11ndı bulunan 11ma km
dlai açmak ıuretile 10 ıdat 

1 

boı çuval çalın Maıtafa otlu 
Mutrt., ,,vakalanmııtar. 

§ Al11aca&r l:.rıbisarlar de· 
posunda çahıın MıliCZ)ut of la 
'ö'kmet tütün ıarmıia b1ah
ıuı çu)lardan biıiıiDi çalap 
götürürken yak•laamııttr. 

Tatün Piyasası 
açıldı 76 firma 
iştirak etti 
Ege mıntakaıının en mB· 

hlm iıtibıal merkezlerinde 
tlıt&n piyaıHı açılmıı bul•· 
auyor. 

Ev9elki akıam lımlrdea 
aldıkları talimatla iıtih ıal 
merkezlerine hareket edea 
76firma ve müesseıenİD mi· 
bayaa memurları, e1aıe• 
teıbit y•pdmış balaadala 
için hemea müıtahıillerle 
temaıa ııreçmişlerdir. 

ilk neticeler, yaal llk ıa· 
tııtır •&o öile vakti yapıl
mış ise de, Ticaret veklleti 
kararına uyularak, husul bu· 

lan mütabaırata raim•D ••· 
tıılar diln gace yarııı tncll 
edilmeye baılaamııtar. 

Piyaıa Maniıa vlll,etl 
dabiliade, Akbiıırda, Ga· 
vurköy ve Ödemiıte bilflll 
açılmıı bulunuyor. 

Dlhı 135 kuruı• kadar 
tit&a sataldıj'I röt&lmlıtlr. 

Fakat nevileri hakkıada il· 
zumlu malümat lamlre r••· 
mediğindoa fiatl•r&• i1lli1 
vey• kötülijü hakkı•da ıa 
abda bir hüküm vermek 
imkiaıııdir. 

Tütün piyHH• bareket
liilir ve saba alma harak•ti 
umumidir. 

Akbisarda dört kampıaya 
ve firmaaıa mübayaa me• 

murları ilk fiab öileyin ••r
mfılerdir. Mütabakat ba11I 
olmuıtar. 

Akbiaardaki mOıtıbılllar 
bu geceyi uykuıuz, kallve
haaelerde, mübıyaa memar· 
lariyle mllzakere h•liDde 
geçirmiıler dir. 

Fiıtlmr va11ti olarak 120 
kuruıtur. 

Hakiki fiatler ancak ya· 
rr.o taayyün edecektir. 

i T yyare sint!masında lr:ı~ f 
% 2 BÜYÜK PROGRi~M BiRDEN ı 
t Klasik dıaı kraliçt1i MA.RIK~ ROOK.'lla ı 

f 1 - KORA TEIRRY 1 
: MAE VESt''IN : 

i 2 - ŞEHVET lCADINI f 
lM•lineler: Ş. Kadını: 1.30 .4,45 -t~ K.Terry 3.0S ·'6 20 ·9.35S 

Ben bu rekl•mı okurken na• 44 * ---
:-----_ _.:..._ _____ --;i iYENi SINfEMADA ı 

ı L,"_~J~ıl!'!'_!!!~Ş!!!_!_~-.!!!!!~------'; ı BUGÜN iSTiKLALi ıc; iÇ DôVOŞEN 
ı M8jcle... Müjde .•. Mtıjde. .. 16 2aci klaua Cuma gü&ü 1 ı Dereheylerine kuıı çarp11•11 ... 10.000 lerce eıire 
ı matinelerden itib•rea ıeaeaia en büyük ve e11 miilıemmeı : ı kamaada etdea ... 
: Filmi, b~rliae kadar dilimize çevril•• filınl•rJa oa m.u· ı ı KORKUSJSl REI .fS'JN 
ı vıffakı, ıaHa kudretiaia ve kabillyetlnia •• ıoa haddı ..• ı f M"thl M ·ı :t Victor Me Eb '• 
: Jeke1iz bir •ık, illbi bir gön&I mac.,111... : t U Ş 800r8 1 arı Briıa Ah rııe 8 n 

ı 
ı 
ı : 
ı 
ı 
ı 
ı 

Vinstoa 
Çörçil 
· Soa sl•lerde 
•• ,.1aat •merlk .... ıdlliıii9'f 
bre bula••• VW.. Çlrll 
111plaelb kr. ........... 
kate clefer ad .. lan .... 
biridir. Tam laml ID'lr. 

Vialto• Leoaclanl s,... 
cer Claarclalll. K ... 111 1114 
yılı••• Blealaalal 
dofmaıtar. 

Lor• R•a.tolpla Claw 
il• oflu ............. 
ka11D1a tonaaacl•. Sor,~_. 
yın JanJ• Amerlbla • 
lır. 

Aaaal mqbar bir N 
yorkla •• Na•1ork 'tanllPf 
gazıtahala ortak..,..... 
biri olaa Leourd V. J 
m•ia kı11 ı•ı. 

Geaç Çlrsll talatlllal S 
har1ttakl ıık•t obl .. .,.,., 
mııbr. Oadu ıoara bir •· 
varı ala71ada YUife ...... 
bir arabk Wr lzla ~ 
Klbaclı lapa•JOI • ... .,..~ 
mabarılMlle fol apa 11,.... 
•irmJ.a ~ -1tmlltlr. 
• 1a ·:raa. Ki ...... • 
YAllDI balmalJorft. ~ 
larla birlikte laup • ... ..,,..ı 
tir. s-••• .. .,. iki'*"': 
HlacllataHa alaJlla MillMWI 
ı•cirmlftlr. 

Hladilta•da talillll•I Wfe
yetılı bal• Vtailoa .... 
aakbaı olı•..P .. .ıı, 

·~···· Osfortla ... ~ iatemlpe Ü ,... ... UUMB• 

olm111 bau eapl •..a• 
Bu 11rcla ,.. ,._,. ---
çok atrapuıbr. 

Balla 1.,W. ....... ,. .. .,. 
kadar raa• pek • 
oldaia 1171••1,.... 

Hiadl1taa••• dll•IWlfJ 
ıoara Lord ICltcla..-.ıla 
fer bo1•ti He WrlllıH 
boyaaa tltaalltlt ..... 
dıllU 7a11lm11·Wr Wta.. ---
dır Da ....... ce.., ~aa..,....:ı 
11 .. ada Boer laıue~ .... ~...ı 
harp malaallbi ol.rak IHll_.n! 
maı •• BHrler tuafı .... 
ıs••• tetrl• 119' • 
olarak yak•lı•mıtbr. Gi ..... 
aıkeri bapinaedaa 
bir ceaaretle kıÇJp 1 
reye dlamlf •• 1911 
malı afıı partial•I• Wr 
&aıa olarak Lor.tlar · te.11' 
rıııaa ıirmlt lla ıaretle 
yas! lıayıb .........._.,. 

191 ı a. ı.,ut.. .... .. llPJ 

blriacl lordu olmafhar. il' 
y&k harp plibja .... 
ıiliı orcluuaa batta• ~ 
ta•ılb iallb •tmlt W 
1orda. 

Çaaakkale bos• ... -'ll'r~ 
aoara caaı 11lıdank 
laktıa çellil•ll Mı pi ..... ,.olarak,,....,. 
mittir. 1917 •• .-._.~ 
uıır1 olarak tekrar ka 
J• ılrmlıtlr. Oa4u 
aınaiyle baihl1• ••1111 
anın ve .amlrıeler 
olmaft•r. 1924 t• mall,. 
zın olmat 1929 a iM ı v A TER LO Ko·· PR·u·so ı : Dllnyanıa ol~,.~·iu kadar l ürk dablajlarıaın da 

: : t ŞAHESERi ( . d ~k J ı Türkçe - Vaterloo Bridıe • TOrkçe ı&ılü ı ı TURKÇE ~8 &m V &me ya 
partiıl t••afuadaa iti 

: çikard11tak 10 H•• hat 
ı litibdaa mak"Jlpmtf 
ı dı -~·•1• • .,. •• : Vivhıa Lefgb - Robert Taylor ı ı BDyük Hır aıkın, büyllk bir maceranın romanı 

ıseıaılar: l - 3- S-7ve 9da .• cumartui, p11aı llde baıiarı Seıa lar:ll.1.,«3.J .4 30 Sele .. CumartHi, paıar 9.30 dı. ı 1oaralla BttMkll .ı.""'1' 
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Romanva p t- Pat t edi 
nasıl yetiş

tirilir ? 

ı •O 

' ı : rolları kuru· 
yor mu? 
----

Loadra (•.•)- "Doyli Ttl· 
ırafı• •erdiii bU habere 
1(6re BalkaDlardaa relen bir 
petrol mlte&a11111, Roman• 
yada petrol mıDtıkılanndaki 
taıfiyihı•ıleria hemen he· 
mea yar11ıaıa kapındıinu 
ıöylemiıtir. Petrol iarayıcı
lana J•phlılan ıoadajl•r hiç 
bir ••tice •ermemiştir. 

--oı--

iki'~, çocuk 
boiuldu 

Barıadırda Karabellor köyü 
balkı•daa lbrahim oflu Tab
ala Erçıkır ile kardeıi Him
met, tarla1a aiderkea Utuca 
PJl•claa ıeçtlkleri •ırada 
daiclaki karları• erimeala
dea tııaa ıalaH kapılarak 
boialmutlardır. Ceaetleri bu·I 
hı•m111tar. 

--... o------
Hakimlere 

yardıın 
Çok çocaklu lılkimlere 

mauİm talatlıat verilmek 
hue Adliye V eklleti yeai 
bir formlll balmuı •• ba 
liaıuta bir ll1iba hazırla· 
m11br. 

A•••• içi• aynca aamzet 
•• bakim tmaa•i•liiiae al· 
mınlard• cla&U olmak üıere 
terfi edea bltlla hlkimler· 

de• 1111 terfi 11mlara kHI• 
lffektir. 

Silih atmakl 
Udı•tm•lik i cadedıiade 

kahyeciHk yapın Haydar 
oilu Hllleyia ıırlaoı oldağu 
halde eYi•• ıitmekte ikea 
ıeb.pıiı ollırak havaya ai· 

illa attıiındaa tabancı ile 
birlikte yakalanmıı •• hak· 
kında zabıt varakı11 yapıl· 
mııhr. --o--
Yaralanmaia 

sebebiyet 
Tallafl1eciler çırş111ada 

otar•• Oamıa oj'lu Ha11n 
1• karııı Baaiye armııada 

pkaa k••i•J• mlldahole et
mek fıtl1ea lızet karııı Ce. 

mile •• Ali oilu Mubliıi 
ltq)a bqaadaa yaraladıklann
... yakalaamıılarchr. 

-3-
Y alaJz kıııa don ympıı sa 

fidaaları ot Hmao, b sırla 
örtmek lizım ~2elir. dailık 
bölielerde 'ni1a11d n mıyıs 
sonuna t:k dar f Jst nbulda 
mart ortalarıadı!mayıs orta· 
ıına kadar Trekyada ıüsam 
~kiliıi lzamanında mayıH 
kadar dikilebilir. Dikilecek~ 
yerin hazır olması dikimin 
çabuk bitmuiae:yardım eder 
Turfanda yetiıtirmek içiD 
istınbulda 

4
fubatta patıteı 

dikilir. Fak4t ba halde p • 
tateslerin y11tıklara dikil
mesi üılücıe camla çercev~
ler koyarak gecel ri haıırl 
örterek sozaktan muh fa· 
zası şartt1r. Zira patates 
ıojuktan korkan ·bir nebat
hr. 

Turfanda için Adap•zan 
Bur1a . inabo1u patatcaleri 
elverişli değildir. Bu iıe 
mahıus Avrupada turfıad · 

ilk çeıltler vardır. Dikme 
zamanı gelmeden ev•el pa 
tatea yerinin hazırlaDması 

için tereddüde dü1meyiniz. 
Gerçi patate1 topraiın ıa· 
Jıf cllımeaiai neticelendirir 
amma ocakları sıüorelemek 
ıar•lile iki sene üı iıte ay
ni tarlaya patates dikebilir
alaiz Hele ikinci çapayı ya· 
parken topr•i• biraz Avru· 
pı glibrHI karıglarabiliisiniz 

mahıut=mükemmal olur. Ku1-
luılıcak a. avrupı gübrcıi 

her hangi pot11lı • sı?iibredir. 
on:metre murabbaı bir tar

layı 2-3 kilo kifldir Eğer 
çok uıalu ilı dikiJmiı ise 

her ocaiın topHiına bir 
reçel kaııit dolaıu kuış· 
tarmak yetiılr. 

Nasıl dikilir?-Tarlftllt >' -
ri hızırlar;mış olunca ·bat • 
tea tohumluğa yel!iden göz 

i R ? 
~~~•MH~~""""~"""~M O ~MMMM 

-21- Yazan: Gönül Emre 

Siz dinizi her ~ama in 
f e edilmiş sayaçaksınız! •• 
Vazifen zi ölmed n verilen 

vazıfevi 'Verine 2etirmektir ••• 
- Bu bfüayeni:z beııi çok ze bir askerimizden dinle· 

foiütcha "sis etti.. ·"' diğim meraklı ve heyecaDh 
--"t:-Cidden bir herikı .• Milli bir bik .. yeyi de ben aak· 
deltaaların heyce D ve ıc· ledeyim : 
ref dolu sablfeletine eklen· Muhatabım ailldü ve: . 
mesi lizım gclon bu tablo, - Gerçi Çıoıkkalıbnı• 

bt oldu'" kadar ba•ıtıd n sonuna kadar 8· mu cşem gu " '-lb 
· ı·b tliu kahr&manhk m•D• e• 

miuıd11 ve ret verici· 1 1 . h b" ı·çinde bulun· d" er nı, r ın 

ır. Ak"f' · muş ve bir çok y ralar al• 
Mebınet ı ıra uo kadar, 1 k 't'b . 1 blliril 

k d b '-k mış o rna ı ı rıy e 
amma ne • ar t al!; ı var· 'ht' l . 't dikleri .. . amma, ı ıma 111 me • 
mıı. · mlz do vardır. 

,,Bir hllll uıruna, 
_.__._ ---..: -

garap ne kadar 
__ gunııiBr batıuor." --Sonra bıtk• bir tıiria, fU"" 
"lnısralırı, Mıbmetçii• itima
dın, ona karı• duyulan en• 
gi emolyetia •e kadar be
liğ bir ifadesidir. 

"f eliketlor peuçemizde 
oy1112' ak ahır." 
.. Y arı~ıa rla bütün ci· 
hını ita c Js. :olur." 

-
Ufuktan ya•aı yavaş lııa-

:kl'r-renkli bir nıehtıp yük· 
seliyof:ve od nın içini sarı 
~bir aydıiİ;k kaplıyordu. ,.. 
~-= Emekli bıbriyo subayı ol
dukça yÖrUlmuıtu. Ba seter 
ben dedim ki : 

- Mü11ıde edcr11niz ıi · 

FAYDALI BiLGiLER 

Buyuran ıiıi allka Ilı 
dinliyorum!. 

Dedi.. 
Söze ıöyle h•ıladım : 
_ Çan kkale harblaia •• 

çok k•ıışlıit gl\alerdın bi· 
rinde imiş. 
Dliıman do11anma11 ıa1ıll· 

de kuı uçartmıyor ve b ' 
. her ıölgt-y blr mermi ile 
karıı koyayormaf. 

Bizim ufak bir bar p ı•· 
mimiıin boğazdan daıuı 
çıkması ve haıım donanmc• 
ııa ti y11nlır1na kadar so· 
kutır k torpiller tmuı li· 
ıım ge\miş .• 

Bu gemin mürettı~ıtına 
ayni zamanda ıu emır ve• 
rilmiş : 

- Siz keadiaiıi hır ı•· 
mau için feda edilmiı 111•· 
caluınız . 

. Vazifeniz ölmeden bu iti 
yapmak ve ıöyleneni yeriae 
getirme~tir. 

- .... ' ~ . -
Agakkabının çok dauaı. 

Yağsız, at usuz sebzı ması için kolag bir usul 
çorbası ---deıı ğeçirilir. içinde çür6· 

müş lekeleami, buruşm uı 
va11a çikarıha bet pıtateı 
elden geçirilerek kabarık y ığıız, et auıuı aebze çor· 
aöılilleri ıeçilir. Buaları bir bası fU suretle yapılır: 

Çocuklarımızın ayakkabı· 
larını uzun müddet dıyaa· 
darmı için daha ıiymed•• 
vvel aJtlarına bir kat ver· 

nik aü ünüz. Kuruyuaca bir 
k t d•ha sürünüz. Bu d• 
kuruyunca liçüacü defa ıli· 
rünüz. Üçüncü kat kuru
yunca kundurayı ıiydlrlalz. 

• Bir avuç piricç, iki pata· 
tabaka hılind :'yan yana t~ı, iki iri havuç, orta boy 
ııralayıp havadar bir yere bir kök kcıreviı, kokasundın 
sermelidir. Tarlayı te'. rar hoşlannsauız, bir parua ile 
ıeıerek revelce yazdığımız bir lihnnı yapreğı alınız. 
gibi ocakla, muayene edilir. Sebıoleri ince ye küçlik par· 
Her iı hazar olmuı demektir. çal ra dojr dıkttn ıonra 
Ocık uıuüle dikilecek pa· birkaç su yı'ltanmıı pirinçle 

tatealeria ib: rine hiç bir ber bor bol •ta ile ateşe ko-
vakit gübre koymayıoıı Bı- yunaz. Kolayca ezilir bir 
zı kitaplarda &u uıuHi tav- b le ·gelinceye k dar üç 
aiye ederler. Halbuki güb.re dört saat kay11atnnz. Soar• 

• ,. d , ••• ,. 
Kundura iki m11 1 • 

'k · lerde ıamıı. Bu vernı şışe . 
hlan (yerois copal) dır. 

-o-

Mürakıpli k818111 
için mürekkep 

ıılak iken t•ze veya çürü- kefgirdea veya prcpiire~ea 
• nı6ı olup kolıyhkla .. ınlımık geçiriaiı. 

pıy&SBSI mümkün olmadığıadan ve Bu püre koyuk i•e biraz 

Dolma kalem için kulla· 
bıl n mürekkebi evde ysp· 
m kabildir. Alilade mavi 
mürekkep içine gli1erİD ka
rı hrmak kifidir. 100 gram 

Basla a!tta piyıı1tı IÖJ· her vakit kqru fgübre · bul· su ilive ederek çorba kıva-
letllr: m1ıtk zorluiu kHtısında ka · mana belirİDiz, Sal• ise biraz 

'••d•t• •~•· p.tatas oc ki • uyuttu ç ktirerek !'O b gi i Rqat - 29'0 .,. 
Hamit _ 2825 r1nın yalnız diplerirıe geçen 1 olunca tuz ilivo ediniı:. 51• 

Allı - 2775 l yn~mn:dı lş1ret ettiğhnlı eık ııcck 10f rıta çıkarınız:. 
Halkah- 2750 iİbı gOb,., karıohrmahdn. Yerkea limoP ıuyu illvı =========== -Soau Yar- edlab. 

-müre kebe 30 gram gliserin 
kafidir. Mü ekk p ıişenia 
ağzı ııkı kapatılarak sakla•· 
malıdır. 
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Alman vaziye- Cavada 550 bin -·--
ti' hakkında kişilik bir·ordu RADYO. J 

bitaraf lar Çinliler yeni 
ne diyor ? bir taarruza 

StokboJm· (ı,ı) -Gazate
leria berlin muhabirleri Al· 
manyada yeni ııntflırın ıi· 
lih altına alıamaıı -milnase· 
betile almanların b~zırladık
ları ilkbahar taarruzundan 
bahsede r dur1ualar Rusya 
cepbe1iade yalnız Moıkova 
etrafıadıkl kesimlerde değil 
ki buradaki Almaa muka· 
vemetlade ıayıflayıı rırlll· 
mlıtilr. Buz deaiziaden ka
nma hıdar uzanan bilyük 
hattan iki ucunda almanların 
boııunı . uaradıkları görü· 
lilyor. Son zamanlarda Al· 
maa kıtalırıaın nerede çır· 
pııtıldarıaı ıörlemekten çe
ld•iyerlar. 
Volokolımı Ruılarnı elin

de olabilir. Ruılıraa barıda 
muharebe vermeleri Alman .. 
larıa durumunu çevrilmiı 
olarak !ifadeye · elverlılldir. 
Dijeı tehdit edilen bir nok
tada Loıoktur. Buaua neti· 
coalade Viyazi yoluna •l'lrıı 
ıovyet tehdidi artacaktır. 

BByGk ılilra uyaadıraa 
bir yerde ilmea· r61D VılJay 
k•lmJerldir· ~a ke1imlerde 
daram Alman bozrunan 
bir merhalesidir· Devamlı 
Ruı taırrudırı netiçealnde 
Volkofta çevrllıPlte beaılJor 
Sovyet lutılırı bu kesimde 
ilmea aöliiaün dogu kıyıııaı 
takip ediyor. Almaalan teh
dit edea tehlike glSlila cıau
baada artmııtır. 

~·· teblijleri V aldıy 
kuımıade ılddetli mubıre-
beJorden bahsediyor· Badı 
Ruılın11 Stararuıoya doiru 
llerledikletİDİ röaterir Bu 
darumu aalemek içia Al· · 
maalar Rejeo demiryolu bo· 
yuacı takviye kavetleri ıön
dulyor. 

Moıkovıaı D cenubuadı 
ola•lar bıkkındı tafıilit 
yo~tur. Fakat Oıelia ceaup 
doıaıunda tiddetli fmuhuı· 
beler olm111 sebebiyle bu 
ıehria Hrafmıı olduiu Zla 
ediliyor. 
Dıbı ötede Sovyet ilerle

yiıi Doneçla bıtı11ada de· 
Yam ediyor. Alman kaynak· 
lıra Food11yoaun Sovyetler 
t1r•fıadıa geri aham11u11 
Mıcat lırın ibnıaiiae veriyor· 
lır. 

Dr. Fahri Işık 
ı..1r Me•leket baıtanHI 

Roatkea mütehaaım 
&oatkea ~• Elektrik tedu,111 
rapalır. fklael Bı1ler Sokak 

H •• TIL•VON. H41 

Cilt ve Z&brevJ:H11tahklara 
M&tebı11111 

DOKTOR 

Salih Sonad 
•el Beyler N o. 79 Tel.2727 

• 

başladılar 
Lonclra (ı.a)-Royter ajıa• 

ıınıa askeri 111uhıbiri bil
diriyor: 

Japonların Slaaıpur tiıe
riadeld ilk bava aluaıaın 
pliıkürtlUdillll bıberl c:eıa 
ret vericidir. 

Zira Japonlar ileri hare· 
kellerine devılP ederek Se· 
reybıyı ılırlırt• hedefleri 
Mahara olacaktır. O zaman 
Slngapurdakl biitlln tayyare 
ku'fvetlerimizi kullı11aıık li
ıım i'elecekttr. 

Hollıadıblarıa, Hollı11da 
Hfndillınındı bir çok tay
yare meydıDJırı •ardır. 
Bunlardan en ı:ııOhimnıi Mıh· 
lıdıdır. 

Gava ad11ıada •ili bin 
Avrupalı 11korle 500 bla 
kitilik bir ordll •• iki bia 
tıyyırelik bir bava kuvveti 
mevcuttur. 

Çinlllerin Şı11gıadı ka· 
zaadıkları zafM Jıpo11lırı11 
ılmdiye kadar uirıdddırı 
ea aiır hoıı:unlardaa biridir. 
Çinliler yeai bir tıırruıa 
Keçmlılerdir. 

Bıtavya (ı.ı)-Borıeoıaa 
şimalinde Sara••k cephı
alade dotu Hollı•d• kıtı· 
ları harekete bışlamıılır· 
dır. 

Hollanda tayyareleri Fı
Hpi•lerde ve Tıralcındı 
dOşmıa kuvj'etlerf Pl bo11ıbı· 
lamıılardır. ---o----

Mercimek, no
hut ve f a•ulye 

fiatleri 
Fiat milrakıbc komiıyoQQ 

mercimek, aobut •' f11alyı 
fiı tlerlai ycnideo iacede11 
inceye tetkik eyleoıif, htıı •• 
buldıki fiatleri de tetlıllr 
edarek ycai fiıtleri ta11ıi111 
eylamlıtir. 

Pe•ake11de ve toptaa fiat
ler yakındı Uin edilecektir. 

Rüşvet teklif 
etlenler 111ah-
kôm oldular 

Kalay ııtıııada ibtiklr 
yıptıklara idcli11lyle geçen
lerde maiaıalarnıda tetkikat 
yapılırken l11k Kobea ve 
ortaiı Hayim Kayi ıııemur
ları r&ıvet teklif et111iıler ~• 
c6rmil meşhut yapıia:ı••• için 
kabal etmit görüae11 memur
lara bunu verirken tutulmuı· 
lırdır. 

Bu iki ortak rüıvet yüz6n
dc• •ltı yüzer lira pıra ce
z111nı mabküm odilıuiıler. 

Milli oıyanıro bilet1erınizi 

Balıkçılar 

Adasında 
Muharebeler _ _. __ _ 
Viıi, (ı.ı)- Stokbolmdaa 

ahnaD bir telıraf a ı&re U
m en iöliiaün ceaabuada 
Almaalar tarafından botultı· 
laa Staraya Ra11 ıebrl Sov• 
yellerin eline 'reçmiıtlr. Da· 
ha cenupta Striıa Rlyef ke· 
ıimlnde Sovyetler yeniden 
ilerlemlıtir. Rlyefln doio 
va banııadı balıkçılar ya· 
rımad111ndı şiddetli muha
rebeler olmaktadır. ---o-----
Alman 
Tefsirleri ----o,--
Bıtlia, (•.•)- D. N. 8. 

ajanıı Edenia Moıkova mil· 
ıakorelerlala aklılerlal mev· 
ıuu bahsederek dlyorld 

Almanya ·mattefllderlnln 
doia Avrupadıki mlcade
lede aalayııları artmııtar. 

Fiallndlyada bolı••llrllfla 
kıt,I ıurette imbaıı arıa 

ediliyor. Eier avrupaaıa 
tıaıimi meıeleılni!Sovyetlere 
brıkmık buaıaada edeala 
b&lyııı tıhıkkak ederse o 
zaman ıanlar olıcıktır. 

1 -Sovyetler birllii Fin· 
llndiyayı tam etıret ıltıaa 
ılacek Fia milletlala ea iyi 
uaıurları ·mahfedllecektlr. 

2 - Ruslar Aland acla
lırını iıgıl ••eceklerdlr. 

3 - Şimal NorYeçte At· 
lıatlte kadar llerley•Mk 
ve Narobia mıdealeri11e ıl 

·koy•cıklard:r. 

4 - Finliadiya Botni 
k&rfeılerial itrallerl altına 
alacaklardır. 

S - Baltık ldeaizia sev· 
ktUceyt aoktılırına ve çıkıt 
yerlerine ııtyetler hakim 
ollicaktar. 

----o--..... 
iyi çalışan 

ln~dlterenin IAlmanl r 
Mos ova se iri le halinde 

değişiyor lim oluyo . ---
Loadrı,(a·•) -lariltereaia 

Moıko•ı btıyük elçlıi Sir 
Stıtfor de Kripı vaıifesia· 
den affedilmeği isteclltin· 
den yeriae ~baıka blrlılain 
tayinine muvakıt edilmeıi 
Sovyeıt h&kDmetfaden rica 
edilmiıtlr. Y eai elçi bir ıi
yaaet adımındın ziyade 
meslekten yetııme bir dip· 
lomat olacaktır. --o--

----
Nevyork,(ı.a)-V 111 

Postan yaıdıiına ;arı 
mıalar Ruıyadakl vaıl 
aızlkleıtirinl ilk defa 
rık itiraf ediyorlar • ..: 

Moıkovadın geletl b 
fere· i'Ö'" Almanlar 
halinde teslim oluyorlar• 
nua ıçıu Alm•nyidı'SllClil 
buhran oldui11 hıkkıa-1~ 
ı•yialara inanabilir. 

--~---

Memurlara ya- ilkbahar y 
pılacak zam dımı isteni 

---a----
Ankara - Memur ve müs

tahdemlere verller,ek fevkal
ide zam hakkındaki kınan 
llylha1ıaı bükümet dlin ık 
ıım meclise vermiştir. Llyi .. 
ba ılikalı enclimoalere ha· 
vale edilmiıtir. Llylhıaıa 
eıaıları ıualardır: 

' 
Aııtıdakl yazılı lıtihlıık-

ları fevkalicle hallerin deva-
mı mllddetiace aylak tutarı 
170 liraya kadar olanlar için 
vorıi ve tekınt tevklfata 
çıktıktan ıonraki ita mikta
rını• y&ıde 20, aylık tutarı 

170 Hrt.daa yukarı olanlar 
lçia verri ve tekallt tevki· 
fıtı çaktıktan ıoarakl ita 
mikdınaıa 1Bzde 1 S 1 alı be
tinde zam rapılmııtır. 

Yapılacak y6ıde 20 veya 
1üıdo 15 nlıbetlaia taylaia· 
de aylak tam iıtibkıldarnı 
tatarıaı •e bu •lıbetlere göre 
fllea verilecek tam mikdarı• 
111a ~eaabıadı verilecek zım 
mikdarınıa be11bıada verri 
tevkifatı ve tekı&t aldata 
çıktıktan ıenra istihkak kes· 
bedilea hakiki mikd.r HH· . 
tar. Zam aiıbetiaia tayininde 
muhtelif iıtibkaln olanların 

her iıtlbkıln ayrı nız rı iti· 
bara ılınır. 

----o------

--.11m:--
Radyo a•ıeteıiatt pr• 

mı• hariciye DJııriaıa 
retiQden ıonra italy•• 
ciy'e nazırının P.dıtıyi 
reti hedefi hıklu.ada ve 
haberler daima ilerb'e ı 
lea -şeylerin tekrarı•••• 
rettir. Bananlı beraber 
verin macaristaadn lilr 
kım ıeyler iıtediklerl llil 
rlciye aazırıaında .bana• 
miai için ba ıeyabıtlorl 
takları muliıkkıktır. 
halde ilk :ı.ahar liaıeb 
için Maeariıtaa ,ve Rom 
yadın da hı ~eaf ı lıtlrak 
lenmjı olıcıkhr. 

B'a ilk bah ız .. Jıareketl 
nia ae olacaiıaı tahmin 
(emiyor. Bununla bua 
Macariıtan ~ Romany•1• 'il 
ıen vaıjfe bqynk olacak 
Çilaktl mukavcıe ti lu 
mamıı olaatltuıya v• tı• 
li Raı ta •rru.ıa karıııı 
bu iki 1.dı Jet ıoı dura~ 
kalmıılardır. Bu daralP 
yeni hizmetler fed•kirhld 
la karıalanıbiliı: 

-·--~-
Romanyada11ı1•~ 
rejimdenme 
ouniyetsizli 

işçilere müki· Noter kanunu 
kabul olundu 

Loadra (a.a) - lleyli 1 
graf ı.11ete1i ~ntoa 

fat veriliyor 
Aakara,(•.a)-UJuaal eko· 

11oml ve artırma k11rum11a11a 
dokuma k&mDr ve maden 
iıçllerinla ea ebemmlyetll 
Ye verimli çıb1ı•ları11 ara· 
ııada ıçtıiı ml11baka neti· 
celeamf ı ve kuram &raek 
iıçllerl birer mektupla teb · 
rik ederek kendilerine mil · 

kAf ı tlarını K8ndermiıtir· 

---o---
Ankara ( •·• ) - B&lly&k 

Millet Mecllıiaia dinkli top· 
laatı11adı mecliıla 941 bl· 
rinci ve ikinci teıria ayları 
beHbı bıkkıadalri masbata• 
lar okaamaı •• Noter 1'ıaa
aaaua hasa maddelerini cle
iiıtlren llyiha kabul olun
muıtar. Mecliı cuma: ı&a& 
toplıaıcıktar. 

rejimiala Romaayadı bly 
memu~İai.yetsizlik 
dıit11J yazıyor. · · 

Bu memnuniyetaıılik 
ı&alerde biiyllmelrtcdir. 
aua baılıcı ıebebl de Al 

lar tarafıadaa teklif eti 
dıiı ba1de Aatoaeik 
Rumea ordutanu luı 
iç!n Dl•yepere kadar ı 
""" 80 .... ölii •• 250 ~~ 
yarala 'erdirmeıiclir •. · 

( Saıdı.t ) Kl ... lıtcle11 ah•ıa.. Çorakkapl Polll ...• .,ıı .. ı.: 
taqam Ne 164 "•••ıı Yı!lııal UlılDER- Tetefom .. -


