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(Har gUn çıkar alraat gazet•) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR SAYISI o• PAR 

Melek !iDİ' ıs o n Da k•i k''a Amerikan dev-Yeniden ibra" 
Seytani mı? f " :ıetıeri kon- cı men· ve 

Yaııı: SIRRI SANLI : 
la~~ ~:"1a llltrılcb Ti laaaa·ı Dokuz günlük Japonlara vöre 

•Jecıa •• lael•·· ı • S h d 
~ "~"r••• İ~i•de ~·'"•·· ganaım ane ay a 19J&cıa -•hı . • 

-• m, ı~tlmal ve ı •ı" • t 
:•'••ıız tefrilraaıa •et ı DJ BDÇOSU vazıye 
(it• Jıkuadı b111ı1oraı ı -.a.. (-İİI- fi -•-.ı1--

•llrı• s i) ' ' ~ 
"•• ~· ~ okayacllla· ı ~Moıko•a, (a.a) -Huıuıi Şınıbıy (a.ı)-&Çiadeki 
tı•ıl thıadıdea bıraretlı ı ~teblii: Bata· cephesinde 6 ıonl Japon kirar~lhı t 24 ilk ki· 

1• ederiz. ı klnaadaa IS ıoa '.".kiauaa nundı bıılıyaa ~Şıaııı ta· 

D kadar •ıığıdakl harp mal- arraıaaan ıoaı erdiiiai5bil-
r G••b 1 • zemesiai aldık: dirmi•tir J pon k t f !in 1 0 e llD 331 top SO'tan'- lSS 1-am· ... . • 

1 1 ıra~ 
81 " a çin tile eniai ezdiktea ••uı 

lr Nutku yoa 744 mltraly6ı 5 9 tank &ıleriae dofra çekiliyor. 
lrarıı koyma ltiifeari 199 • •--

- g - .. _ otomatik tlfeak 4614 ti-
t111l~I •ı••••• •. fenk 1464 ·otomobil 175 3600000 Subay 
• 1 

1 .. -rslı! motoılklet 1039 ·blıiklet 2Soıı 
1 nrı•ıııız da i HfDIÇ kımyoaa 20 ~taktör ve erden mi• 

taW----, il l 558 ylldl •aıo• 90 ~·•roa kk , .. tııı ıırıııttır" 5939 obilı aynca 25 ••roa re ep 1 ordu 
1 40 taıat oblı dola 32 san· Vııiarton (a.a)- Harbiye 

dık bomba "dolu 22 kHa naz111 mlater Stlmıoa Amı• 
18744 maya dola 48 kııa rlka ordaıa mıtcadaaaa 
700 af ak 'bomb• bar at dola 3,600.000 ıab11 •• ere çı· 
10 k111 1 ~milyon 882!:bia karılm•t• baılaadıflaı bil· 
karıa• ,otomobil motoliklet dirmlt te baaaa otdu m••· 
,ıııuı bir tren fabrika ele· cuaunu bir miıli arttıralıcı· 
mlr1ofa mal11m11i ylkl6 bir ğıaı ı6ylemiıtlr. 
tr .. aık•r elbi111i yilklO OD o--
ftlO• aham11br. 

Çinlilere •• srore 
---mı._.-

-Çaakiıı :;(ı.•)-.. ~ jıpoaS 
il. · ika!ltfflii!Şıart•~~· _Y ~·~ 

"••:'-'ı•(a.a) - Propa· ya "dol!'!:~ekUly.!!.:. Çin kuf•I 
... 'ti ..... , Dı. Glbelı 167· "!ıtlıri.Jıpoalu~ ~!_ip ede-1 
~ t,ı, •11t11kta eıctlmle lrek Şıaısaya 11 O kilometre; 

....... ı, tıı: 1~~~•:;~~J!a€~!~gl 
'- .._ llırbia wal blttc•ii, fnebrlal!_!•.!!P . l111ılarıad.!_t 
&._lidi blt9Cıliaclea clalaı :~!.·~~e_ri ~ele l!_Çirmiılerdi!:. -.._k '· !jar laarbl kaıa· CENUBi ÇINDE . 
1-.1ı -.. maddeler Ye yl• i-Ceıap i cepbHiade uPuaol 
.._ ,. •:-s1•tlni, laı1at 111aa· lLaıylalujapo•larjbar~daal 
"-t ._..ı.ttmlaia J••i iç- çekilmek ıoruadı kılmııtar. 
.... .., ••••••· mlh•eri• Humaaa Şekyaa Atvel ve 
W.evu at r•lltlmlai elde Suyaa •yaletlerlade mida· -.-.. 

lt.rtaa lı faa mltlnrebeleri de•am edl· 
''- la •Jbederaekj laltii•. 10,. 
llllıa • •raber mını Yırlı-

"lt~ lelallkı,. ıirecektlr .• 
--u-o--

Afrika Mih· .... ~0.. r•ıeteıiıclea: 
-._._ -. .. :•1••1&1a,. 01• Gö· verden temiz· 
,...._ içi d 1ltkaıaa, Alman· 
-._,. • • .... , .. ••ata .... lenecek ,....,. r,-t-•111.ı bildiri- _,., § -lii-
..... ,. ' Glb•la. Raı1aaı• 

11 tıladl • Loaclra ( a.ı ) - ıTaymlı 
'9tllll ••labıa t •dea •ııl· ıı11teıi; "Birlıtlk cephe" 

ittir • 
....__ baılai1 albacla~1~1dıjı bir·· • --... __ 

Sin.JUl~BN•·-,---.. 
On beşinci: 
Hücum ____ ..._._ 

Tokyo.(a.a)l-Um..a lra• 
rHılbıa blldlrdltl•• flr• 
donan mı ta,yarelerl St.ıa · 
pura oalMılacl Uıalar1aı 
yapmıılar ve;te•ıala tınue 
me1dıaı ile ukerl tnı.lın 
ıtddetle bombalamııludır. 

lhıka teıklller de Kla•ç 
Dkudı tayyare meydıala· 
raaa bücam ederek a11r laa
ıar vordirmiılerdir. 

Batavyı (ı.a)-Doiu Hol· 
landa HiDdiıtanı tebliji: 

16 ••:tayyareıilı koru••• 
26 dOımaa [tıyyıreıl A•la· 
auıa lıerlaelblr akıa yapmıı 
b&yBk çaptı bombalar at· 
mııtar. Dlier bomba tanı· 
releri Boraeo dofaıaaa ba· 
cum etmlttir. Üç Ôll •• 21 
yarala Y•rd11. · 

--o-ı--

Mısır· Finlincli· 
•• ya muaaıe-

betleri ----efik Şevka.t ı1aı1c1~1~t-- --
.::; 

14Geaer1l Aaıalekin emri· 
cenin t k •• Yeril•• r, •• ı ka~uıt!erle Helıiaki ( ••• ) - Mı11r 

8 rİn• bükümıti laılltere •• Flala•· Afrikada yaziyeti [tasviye 

Aa ... ;= '!!I - ~...l~~~~~~~~Jf...,.~l"fll.\i!!'l'1~~c.:~1f~:·7~D· ~ ... ..,_·- ""l\eqK ev et Ye an, aza o u ve ia· r ~ 
"' ••• ıılıı kiıuıadaaberl Mı11r •ı Fia-t L--- llırflerl cllıtaa baıka .. ıadıahmndıa~ ... 

~aı... • •· " Jandiya araııada diplomatik ~-;.;..tla • tabı ayrılmııbr. t1ıık dofu ı,.1 f • .... ,.-• ••· kumı•clıalıtı •111 Hladiıta· mDauıbetlerla k..Ud.,..I l' 
'-luır1 ...... Itır ••• • .... ,.... ı-·· aerelıe• 80

1 •• w .... b.,!·~-~-
'"••ıtlr . •-..ı ,.. • r c ,. aamr •·•• --.· te4blrıwı ılaMlsbr.. ı 1 r. 

feransında 

-~•cl10 '"ıaaeteıiaı ıöre 
lBrezilyıaı• merkezi olan 
Riyo de J111eiroda toplaaııı :1 

koaferaaı .~ltl11 , düayanıa 
ifriıial ~beri•• çekea ~mil· 
hlm aiyaıi hıdlıe r olmıaktaa\ ------- ...:. ..--.....~ .-
d••!._~0!; ,.-.._J ?-t':.
ti. Blrleılk ·AIP•tlka":mBmeı
iHiSiim.uVeil ; ı6yledfği 
bir D11t11k "')le amerikanın 
ıimdiyı kadar bu derecı 
blylk lblr tıblilceye fmeraz 
kalmecbjlaı ~ Amerikanın 
aaıerika topraldarıaa mihver 

· tarafaadıa Bit Olar• k kul· 
la•ma11aa raa••ade edem•· 
J•cejlai baaaa içi• bBt&a 
amerllıasun laarbe glemeıi 
llıım olmacbı••ı fakat ıl· 
JUi mllaaıebıtlerla keıiJe · 
rık albverla ko•ıoloı ıalre 
rlbl ll1aıi t'•llme11lllerhıla 
ıjı•lınaın bltla amerika· 
dıtı çlkarılm111 ilam olda
jaaa a&1lemlftlr. 

Blrlefik amerlka diier 
amerlka detletleri üıorlae 
Wr ltukı , • .,.. .... ..,. •• 

• tedit. V o1ıiu 
l•~•uıda~ ela aallfticaJ! 
1••chlle mllİ•erliprep•İa•:-
de f aallyeUaia &alae , ... 
,umulal lıtımıktı buaua 
lıerl•• cla,.ılıtad11. Ame
rika laa aettce1I elde edebi
Urn.koİlfu ... ta ma•affak 

tahdit edilen 
maddeler 

----o----
Auk1ra,-Tlcıret~v•kllell 

ihracat bahılade J•aldea 
bazı m&bim kararlar lttllaaı 
eylemiıtir. Yepatı lbracab 
mea edUm1ıtlr. Palamat lla• 
racıbda tarta maallakbr 
•• yılaıı hlllta laaltad• pa• 
lımut ihraç edUebllecıktlr. 

Balık yailaraaı mlba,aa 
ve icabında ibraç Mklu 
Beykoz deri ıaaıyi fabrika• 
ııaa verilmlıtlr. ÇIJit mi• 
bıyaa ve lbracı ep ma•ta• 
kaııada Taram ••bt koepa• 
ratif ine •• Çakarota mı•· 
takaııadı ziraat M•llall 
pamuk m6111n11lae bre· 
kılmııtır. 

Pamuk ihrıcahaı ralllaı 
ılraat baakuı , .. ,.. U.
poıatlfleri birlltl JapaWle• 
celrtu. 

Tlccar blrliklırl amaml 
kitlplerinia ıallblJetlerl 
teesi edilmiıtlr. UmWDl ki· 
tipler Ticaret vekiletl atlı• 
•• blrUll meYsaa•a ,P.. 
DJ rhltlt"n " tıılan " ...... 
ıuncla dıı memtıketlWI• 
ticari muımeledı blhlae• 
hlleeeklerdlr. 
.-.~~~-----------
olmuı 11yalabllfr. ~Aacak .,. 
jaatia rlbi iafiratp ...... . 
ler bıaBı kaıaallmıı 1a,.S.• 
maı • 

Ekmek kartları 
----m111111111----

YARIN DAGITILACAK 
Ekmek kartlara yıraD ev· Tewılat paıarteıl •k..-a 

1 rcl bipi ı 1 f •- bitmlı olıcaktar. 
• • 

11 11 11 a al aı .. ra Bua.laaclolayı frıacola teni• 
ıar&lerek tevzi edllecektlr. ia• ıoa verilmlıtlr. 

.. VlllJ•t ve bılıcllyımlıla halka tebliilerlai " 
- Dlrdl•cl Sıblfımlzde Okayacak11aıı -

--------------------------~~------------
Bir manyatizma tecrübeai 

ya11ılırken ••• 

~ Ya raJa~pltlla •I? 
• nll-...... n 111,Jle ltlr wlHla n .. t......., ...,. 

-,... .. pJııtııl ...... çok ., ............. . 
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- Af dacmıyor1uouz .• 

·· - Seyah11t arkadeıılıiımız 
uıun devam edecek mi? 

- Zennetmem çünkü beu 
Air•mdı fneceğim. Bu ık· 
ıım oHdı meıhur bir tarih
~İoin koofar•nııada buluna-

·c.ığım. Koufcıraaı Asya hak· 
kın dadır. 

Bu 161 de boaim içia bir 
·f.,,.t teşkil etti. 

Gihel kız ile yolculuk ar· 
kadıthiıtoı temdit f çin ale . 
licele verdiğim tu kır1rı 1 

ıöyledim: 

. - . ~vet ma'tmaıel biz ga
zetecıler. bahuıuı biz T6rk 
ı•zetecileri böyle f111atlan 
k~çırmayız.Bıbuıuı bu meı· 
bur profcı11arün konferanıı 
l\ly• milletlerine dair olur-

•••• 
.. Kız yiue kızardı. Yine bir 
tereddilt devremi geçirdi. 

Fallat tellııaı ı•klımık 
içi D ıözü kesmedi : 

- Y •; söz Tfirlıi::ıUaOı, 
hem gaıeteciıiniz. Doğraıu 
bugDn hep garip te.adüflor 
ile kırııJı~yorum. 

. - Neden? . . . 
- Çevap vermiyor musu

a~ı? 

- V crmiyorum, çünkü 
."Bahuıuı lıoı:ııferanı Aıya 
milletlerine dair olur11 de-
d. . " 

IDlZ. 

- Bundın n<ı çıkar? 
···· · - Dem•lr siz de Aıya 
mllJıUeriyle alikad1r oluyor
ıunuı?. 

· - Pek tabii, bir Aıyah 
kendi yurdu ile •likad1r 
olm11.z mı? 

- Hıkkınıı. var.Siz Türk· 
ler Aıyahsıaız. Hem de ta
rihte ~m&bim bir öııemiuiı 
var. Öyle bir anem ki .. 

- Sözün&zü tımaml•m•· 
dınız. 

- Evet öyle bir önem ki 
büylik Asyauın milyonlarcı 
halkını tereddüde aevke
der. 

- Ne suretle? . 
- Siz Türkler orta Aı· 

iftira davası 
bugün 

bakılacak --o--
Kuıadaıuaı fabrikacı Ke~ 

mıl Kutucu tcrafındaa Ku. 
şadaıı Cüaıburiyet mlldde .. 
umumisi B. Fevzi Balkan 
aleyhinde Otibir mıdde lı
uıdile yapı!ıu ihbar10 adliye 
vokilotiaco \amamen gıyrl 
varit g&rüldOii fO Kenu•I 
Kutucu baklundı iftira dı. 
vatı açılmuı ıozamunuu iz. 
mir müddeiumurııiliii•e bU
dirmiı ve bu dıv• ıiır cezı 
mahkemetdndc:ı buına •ııt 
14 do 16rülecektir0 

---.... o~.....--

Yangın -
Bornsv• zeytincilik istıı

yoau · müıteınilitından 01111 

Hmınbkt• yıJJiflD çıktığı 
haber abnmı11 üzerine dar. 
bal mahalline gidilerek ıte
tin etrafa sir.ıyetino meydan 
baraktlmakı1ızıa bııtardmıı 98 

yangının sebebi ı.ubwu hık~ 
lnnJa yapılın tabkikıtta 
buraya ameleleri• ılrlp tık· 
bğı ve bualırd•ll biriıit1in 
atmıı olduğu yaınk ıig1,, .. 
dıa buıole reJdij'i ve ıarar 
ve ziyanın 800 lir• tılunln 

edilmekte olduğu '' ttbİri· 
klta dovam oluıunaktaclır. 
- ,.....__ 
hüliı• biitüı Aıy•dı yer 
yer devletler kurmıını ıu· 
re tiyle ••. 

- Demek iatiyorsunuı ki 
biz TiirkJer .. 

Söıüoıü keserek: 
- Evet, ıiz 'f drkloı Aı· 

yada orıanik bir şekilde lu1• 

rulmuı ve boı11ItttUI devlet .. 
lerin kurucusu 11e boıucuıu 
sıfatiyle o geoİI vataudı 
büyük ılyaıi roUer oynadı. 
DiZ, 

Bebim söz söyle111eme fır. 
aat kaloııdı. çurıkü treıa 
durmuştu. 

Güzel kız da ıy•i• kalk-
mı~tı. 

Bsnil dönerek : 

- Kıh yor muıuı? 
Dedi •• 
- N areye geldik? 
- Z•grebe .. 
- Öyle ise bea da bu 

milbim konferıoıı dinlemek 
iıterim. Kabul buyuru11ın11 
refakat edeyi0». 

- Sonu oa.r -

(intli alili) 17 2l•cl ıt&a•tİ Jf / 
7, 

aberle 
• ------ Maltaya tay. " . ._. 

Tütün satışları Yarı yapıla-
yolunda cak koşular 

Dnn akşama kadar 120 Y&&rnıı 111t lOda KDltiir· 
milyon kilo tlltlin saıtdmıı· parkta Mobıç kır koıuıu 
br. Birinci ve ikioci kalite yapılacaktır. Bu koşu 4 
ttıtünl~r tamamea Htdmıı kilometre olarak KüUüıpar• 
ıibidir. kın dıı toprak pitinde ya· 

Bu yüzden dBa &ğlede11 pılıc•ktır. 
ıonra piyaıa ıj1rlııtı. Tile· Tasnif ferdi ve takım 
car heaılmn dilzeltiıac~ye eıHı üzerine yapılııcalr, ka· 
vo yeoi talimat allı.caya ı•naDlara madalya ve bay· 
k•d•r birkaç güaı bir te· rak veıilecektir. 
ehhiir devresi geçirileceği Jıtirik ,-decek atların pa· 
ıuaedUiyor. zar iÜDÜ sabahleyin aaat 

T6ti111 ••tıı fiyatları iyidir 9,45te Loıın kıpa1111da kıp. 
65 kuraıt•n 162 karuşa l•a veya tdarecilerle birlik· 
kadar ıablmııtır. te hazır bulunmılan rica 

Yeni satıılar d• vardır edilmektedir. 
zira benüı ııbıa çtkınlma- -•--
mıı tlililoler vaıd1r. 

Baz• m~st•hsmeıia d•b• Zamlar dolayi. 
yDkıek fıyıt bekledikleri 
ıörBlüyor. · 51• ıe • b •• t 

Baadaa •oara ilçOnci ve yeni U çe 
dördDncii ciaı lilt&nleria 18.. )er kabarık 
taıı ba~lıy•c•kbr. ----
Şeriye mahke
meleri kararla. 

•• rı muzelerlle 
1327 yıhudıa cvele ait 

ıeriye .mahll:emeleti karar 
ve. ı~cillerinita Adliye :ve ki· 
letının tonılbl iheriae·mem· 
leketteki belli başlı "uıoıe
lere devrine başlıİtmııhr. 
Aydın lzmir Mugla viliyet· 
leriadekl ba gibi ılciller 
iz.mir m&ıeıine •gönderilme· 
ğe ve devıedilmeğe batl••
mııtır. 

Bunlar ilmi bir şekilde 
taanif ve tetkik edilectıktir. 
içlerlDde bllyllk f luymet ta• 
11ya11lar ı maarif •ekllliiiae 
tCSnderlleeektir. 

Blitun dairelt'!r 942 mali 
b&tçelerhii bazırlayar•k Vi
layete vermitlerdlr. Dan 
akşam toplaaau viliı7et da· 
imi ent.ümeai bu ihzui b&t· 
çeleri tetkike bıtl11mı1br. 
Bütçe rak•mlan çok yiik
Hlllir . 

V Uayet daimi encümeni 
öııümü~dok haf ta i9lado her 

a-ilo toplanarak bütçeleritetkik 
oyliyecek ve nkamları teı
bit eyledikten so:ıra yoni 
bütçe tabedilecektir. 
2Şobat tarihinde yılldı 

toplantıhuıaı başlayacak olan 
Villyet umumi meclial, maaı 
ve ücret 21mları dolıyiıile 
dikkate d•ğer bir biltçe 
kabmrıkhğı ilı kartıl•t•· 
caktır. 

B1lh1111a , 941 ıenesinin 
4 ayına alt kaba11klık niı-
betinin eritilmesi iti ayrs~• 
bir mesele olacaktır. 

250 def.~ boar1 
- , 

bardıman l 
yapıldı 

ı 

•• 
Soa zamanlarda AkdeDİI' l.ı 

deki hava harekihaıa blltl' zt 
•i•rhiı Malta ad••• Budo• lll 
köçmaı bulaauyor. ft 

Bir ay lçlade Malta, 1111'1 Jı 
250 hıva taınanna utr• Ilı 
mıf, huaua JDI defam ııcf it 
yapılmışlar. 
Soa 24 ıaat içinde de mJfl' il 

ver bava kayvetlerl Malı.J• 
tekrmr 9 taarruıda balua1111f' lf 
lardır. it 

BurBae kadar yapılrJIJf lai 
olan tıarraılaua b11 ıefr hı 
riade erı ıı 20 •• ~ok del• 41 
da 40· 50 bombardımaD t•f' ~ 
yareıl kallaaılmıtbr. 8 

Bv itiharl• orta AkdeoJI Ct 

faaliyeti balumıadaa Mal" l»ı 
bir 8aem kııaamtf we ~' aı 
kati lheri~e çekmlt haı-' 
maktadır. • Bu adı, Sicll1aaıa e11 1•' Ilı 
kın aekta11na 100, Afılk• 
Hblllerlne de,[300 ldlometr• ~ 
meufıdedlr. ~ 

Ba 250 btıcumda ea · ııtl tı 
20 ıer tayyartı hesap edece' ,, 

' oluraak bir •J lçiade bd eJ 
adanın &zerinde ID •• soao I ' 
mihver tayyareıt açmut dt' 
mektiı. 

Her tıyyarenla lllr tol 1ı 
bomba tapdıfl laeuplnact~. , L 
_!l.uraı buraya botılttlıal&t- ·ı 
balar 5 bla toa tatar. ti 
Ş• halele Mıltıy• bir •1 i 

içiade çeıit sqit •jublıl' • 
40 bla bomba ablmıı cl•aa•~ I' 
tir. 

Mıltının :rer 6l9Dal ~ • 
kilometre kıclırdır. Ba t•' ) 

ha lıerlade 1•111•• .af~ J, 
İte 1937 HJlmıaa g&re 2r ı 
hin 663 lılıidiı. ) 

Verilıa bu rakamda• ı•' 
laşılayor ki adı, hiç bir bl' Vilayet idare 

heyeti kızai kararlar 1259 idari kımdaa b&y&k bir ada 111•' 
i 
i 
1 ve iıtişari ve k.,ar olmak mız. 

941 yılında viliyet idare iizcre 7241 kuar ittihaz edil- Bu aeceple yapılan ba ı•' 
heyetince 476 memurun mu· miştir. Yeni .eaeye tek ey- rekli akı•lar ve hombal.ıo" 
bakemat kıran 5506 diğer rek devredilmemiıtir. lar, her lıalde, bar&JI •' ı 

ı bayii hııpalamıı olıa ıer•"' 

Ta • d Tel t t' t yyare sınemasın a 36lı6 . ır. , 
: 2 BÜYÜK PROGRAM BiRDEN ı Abıliıi lagilblerle maffıf 
ı Kl11ik d•sı• kraliçesi MARIK~ ROOK'un ! 1 lardaa mürekkepUı. Adıoıf 
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ya·ıua evlitları olmanız, ıizia 
de bilmcdijinizeı şOpho et
mıediğim OD binlerce HDO 

evvıel oradan yalnız Asya 
d~ğil diinyanıa her tarofıoa 
değılmaaız Çiade, jıponya· 
da, Pasifikte, Hindtstıadı 
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e&Libanal •• 
Pırasa! •• " 

: Baya 1 ö11ü ' es edir,' 
nasıl yetiş· 

tirilir ? 
Tabu H • .. _ 

•rkuua •1 •r •ta ela ;oaaD 
ler 'eak~d ... V • i»f!tla takip• ••il •da'-- il l••atp \ k J.,.,, ı ıer· 
lllWJ: ... F~ll bir ıiiaep bulur· 
f a.Ja 1 •ca yerae dıba 
, • f •ır ... Muhakkak ora· 
• llhnıliut 

tlacl L ı•DJ ••• ". Tal:i i P•· 
e ~oıtar" a . d .. ·ı le'tilf 1 ıey lf egı , 

8o 1 
• tılr ı~aç kıdınt.. 

~. hilrlye hepimizi ı•ı•rt· 

ifa d N•ııl •lar? di7ordulı. 
ita~ •r IJet buit bir ıdam. 
laıte lal.iki okam111 yazması 
httl Jok. Soara raııldı kırk 
d •tkıa... Gl1im kuıım 
...... lt l . 

1.afı 1111 fam... Çelare ltı· 
81 r· lalçbir ı&ıelllii yok ..• 
c.ı!.~ bir •dam, oldakçı ia·f 
-.1, Is ,. hıU Yakt! J•ria•e 

~··• 1a.ıa.. a111I ... ••? ... 
-. •• heri•• bize •ık 
llU C.rı11aı aalatıa ahbabı-

' lll&ıuedl: 
~ ...... Ba~dı b11it bfı fetlc· 
tt •;. ınlaaliaaen lb1reltlr. 
,,;' •• ••••• ıöılere DIJI· 

'i l•ıç kadın Haydar 
eıa~' ••cia ııvmlı blllr mi· 
ıe, ?... O kaha, o nezle 

z':•nılı. o aca7ip~seıl için. 
ııevatÇ1 lalı kere: 

....... ~&rtultalaır, llhaaı, pıra• 
ta.' laıQÇ, kere•lı!.. dl1• 
h hdı mı atblıı keadieladea4 ,:Jor, r,aılerlal kİpayor· 
~ ·· Hattt lradıaı• ••İ•· 
~I ~lrıa deelllrodaca : bir 

1-:-tp, iter fittljl yerde 
" ••lahyormUf: 

........ L..a blsfm bayıafa 
) ,-, •i• •barup yemek 
ı:'-'· hfllhkh blıı iç•~· 
~ Birkaç tite ltiradaa 
hl ba~· •• rellr ve 

•arnııiı ltaılardı: 
~ kQıam Hıydar aj'aa· 
..... caaıaı Haydu •i•c.a· 
laıt .... Ne olar, laatarım için 
la~ ..,eclk .. Kır•ıbıhar .. 
la.t. ile... KerevJıJ ... ,, diye 
.. tflıfaa••. .. Koıam bir ke-

O 011u11... derdi. 
•ı-. *••an Hı1dar ıf a kı· 

kır11111, ıofra bıııDdı: 
.._ lia d k llla. 1 ••a... 1raıbılıar .. 
~~ .. kererlı!... diye o 
C> •• :-s•• •lrıyı ıtırdı ... 
~ l&eda bizim bayın 
lac. .,~ı kapar, ıaakl ,ok 
,,.~ ' çıJrı, yahut bir 
•••41 c11~11,onna, rlbl lre•· 

.._•~:"Ç•rdi. SoDra da: 
-1ı •••• _ lrlflr... s .. ı. bu 
.... lıı ... Lilıaaa., diye 

laıP, ':.';• fJok mu?·.. itte 
larJı la laeaı yaktı. Baa· 
~-~~1•1 •• .. dm... irademi 
~ • b 111 Yı ... " derdi. 
~ 1 ••laıı bep lrıpıaın 

~· "•
41111 fıltir, biriblrimlıl v., , -"''dik. 

·~~ I ... .;.::.... HYK 

!oıfl " "lrclır. Parızı 
.._. "

0 
.!'•u ıoa dere-

·..-.~·•p,. . ., •• , •• hı· 
':,relr r•aealer 

enstitüde 
--o--

lstanbul - Selçuk kız ens
titthtl talebeaiain e1erlcrin\ 
pstermek müa11ebetiyle ya
pılın tareae Bn. Mevhibe 
lnöD8 de fetf vermiflerdir. 

Sayın Bayan bilhassa yerli 
lıumııtardaa yapılan elbise
lerle ince işlerle fazla ali
katlar olmaılardır. 

._.._.. .. __ 
•• 
Olen kim? 
Öldüren kim? 

EYelki gece Bergama ka· 
ZHIDID ,. Kadiıiye,, köüle" 
Yalnız ev,, köyü arasında 
Dedebıyırı mevkiinde ebilvi· 
yeti meçhul bir cHed görül
m6ı ve hemen tahkikata 
baılaamııtar. Bu cesedin Yal· 
aıı E• k61&11den Darmuı 
ıılna oldafu zınaedilmek
tediı. Ôilm ıebeblde meç
haldar. Ebımmlyetle tıbkik 
edilmektedir. 

--.o-----
Londrada taıuk va 
tavıan uetııtırme 

darııerı 
Loıdrıda hayvanat bah

çe.iade halka ta•uk, adı 

tavı••• ve domuzların ac 
ıuretle Bretillp betleaeceii· 
a• Clair dereler •er llmeala• 
bıılaamııtır. 

Pa denleria mamk&a mer· 
tebe kolıy olmaaını •e din· 
Hyealerl bikhrmamaia fe-v
kılldo ehemmiyet verilmek· 
tedir. Dertler beda•adır. 
Denleri e•lerinde küçtık 
bahçeler bulunan baıı kı· 
dınlar takip ediyerlar. 

Lo•dra hayvanat bahçe· 
çetinin btıylk bir lnımı ame· 
li olarak verilen bu denle· 
re tahılı edilmiıHr. Bahçe· 
nia ba k11mıada tavuk, ada 
tavıa11luı •e domuzların 
küç&k arızi Hhipteri tara
fındın ne ıuretle yetiıtiril
meai liıım geldiği göateril-
mektıdir. 

Bahçede iyi baluJmamıt 
bir liimea te buluaoyor. 

Denlere devam edenlere 
lnı f yi balulm•mıı tH·uklar 
ıösterilmekle, tavuk bakı· 
mıadı ne aibi hıtalardaa 
çekiamelerl J11ım ıeldiii de 
praıik bir ıarette öğretil· 
mekt~dir. 

-5-
Ç•pılama bojıı !doldur

ma Dikilen patate1ler 15·20 
glinde ~topr•ktın dııara çi
kan yeşillenmiş ilk dallarını 
verir. Eğer evelcıe ~filizleadi· ı 
rilmiı ol1rak patoteı .. dikil· 

'-miı ise filizler topraklı 'ör·'-' 
"'tn!m~--rı;r;; 
thdr.içinde kuvetli silrerlert 
jBunların ye;flürmüş lfiliı· 
ler gibi~ç palanması liıamdır 
ilk çapa filizler 12·15 un· 
tim büyümüı ~olduta 11maQ 
yııpılır. ~Çıpıdıa mak11d 
toprağın rutubetini kaybet• 
mosine mtni olmıktar. ;, 

Ayni zımaadaitopıak kil· 
li ise üzerinde kaymak ide .. 
ailen bir tabıkı bail•r. Bu 
kaymak )abak•11 toprağın 
içiae havanın ;ve yığmarua 
girmesine mani olur. 
Çıpı yapılırke11 ba taha· 

kı parçalanarak daiıblmıı 
•lur. Birinci çapadan ıoara 
20-25 ıüa ( geçince ikhıci 
çapa yapılır, Buldtfada top·. 
rağıa kıym•iı varta parça· 
laaır. Çapayı ~vurarkea fi· 
dınııı yualıamamasını ve 
kökleri [zedeleyerek kadar 
çok derin olmımaaıoa dik· 
kat etmelidir. Boiıı dol
durması ikinci çapadan ıoa· 
ıa ilk yağmurlau mllteakip 
ı•yet yıpur y•sauyoH• 

l havı kurık?gldiyorsı akıam serinliğinde ller ocırı ıu1a· 
yarak erteallrUn boi~zı dol· 
darmahdır. Ba lı ikiacl çı· 
pıdan 15 25 g6n soara ya· 
pıhr. Boi•z doldurmak içia 
ağzı genit bir çapa kulla· 
nıhr. Genit tarlalar için çı· 
pa makineleri fçok lı ıar&r 
Ba makiaaları Ziraat Veki· 
letiaden iatemeliıiaiz Çıpı 
malrinaaı maatııım aralıkh 
veyı ocaklara dikilen pata· 

tesleri çapalomığa horaz 
doldurm•i• elveriılidlr. 

Bo2az doldurm11ında fi· 
d&urn etrafındaki topr1ğı 
çapalayarak ve çtpa ile fi .. 
danın etrafıaı çekerek fi· 
dan toprak ıe•lyetindea hiç 

olma11a 35·40 Hatimetre 
yük1eklikte ve ıeniılilde 

topr1rı ıömillm6t olmılı 
Boğıı dolduracak toprak 
f idaaıD gavdeainden ı&recek 
ıürgllaleria;&zeriade pıtıtes 

Dr. Fahri Işık 
yumrusu huıule gelmesine 
yardım eder. Pıtatealerin 
buadan bııka ehemmi1etli 
bir bıkım iıl yoktur. Yalaıı l.1•lr llemlokot butaneal 

Roatkea mltebaHHı 
lloatkea •• Elelabllır tela .-lal 
raJıhr. lklacl 8e1ler Sokalı: 

" W.a T1H .• WON. H4t 
·~'''''~''""""'"''''~~"' 
•ardır. Ses denilen şeyıa de 
iaaanlar üzerinde tesirleri 
cok ·.craıiotir. Iıte Hayd•r 
ağıaın bl• kertclk .. kore· 

vhı!.., diye bıitrm111, ıenç 
bir kadına ld.etı itıkıru~ 
Gıpermelor Yeriyor ... " 

- SON-

yapraklar ve dıllar &zerinde 
huaule gelecek lıHtılıklına 
t"daviıi kalar. 

Patateslerin iliçlaama11 
m•'-•uliia olıranJaım••• içia 
y•pılaa itl~r ke111ıle ermiş 

palateılcrın (toplaum11ı ku· 

1 
rutalD:1111 muhıfazHı ıllofH 
hakkında l'clecek yaıımııcla 
l:ıııahat verllecalıctlr. 
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areşal 

Keitel 
DBn gelen bir Bern tel· 

ırafı ızıareııl Kelteli• baı· 
ta olduianu haber tırlror. 

ıKağıdı olanlar 
beyanname 
verecekler 

Bu mareıal blyOk harpte 
topçu komutıahiı etaılıtL 
1935 aeneaiade Almıayada 
mecburi aakerlilc yealdea 
konulunca Keitel Harbiye 
nnaretlnin zıt itleri daire
ıinin baıuta getirUmif, böy
lece 1936 da ReQ f,&lgesiaia 
iıııli iıtade ı•yreb ıörlll· 
m6ş, Nasyonalist Jıpınyaya 
yardım kunıtlerl giacleril
meaine de hiı&net röıter· 
miıtir .• 

1938 ıubatında Hit1er ma· 
retıl von Blomberıe ve 
öteki muhıf 11ıklr ııeneral· 
lere itten el ~elltiriaco N11· 
yonal Soıyıliıt partlıiain 

1öıde1l olaa hu ııt, keadi
ılae k•bbaede hlr n111rlık 
ta verilerek Almaa ıllib 
kut•etlerlaio y&kıek kumıD· 
d11ıaa ıeçirllmlıtlr. 

Bu mevlde gelea ıeaeral, 
o yılıa mart ıyıada ViyıDa· 
nıa itr•I edilmeslai, mıyıı· 
ta :Çekoılo•ak,aaıa iııaU 
sooii·cuaı varaa buhranın 
askeri h11nlıklarıa tamam· 
laamHIDI, biraı IODH bll· 
yik aıkeri manenılaran ya· 
pılmHıa11 Suclet memleketi· 
ain lııaliai ••ih1ın bıre
kltı idare etmiıtir. 

Bu llldlıe 1939 ıeae•hıitı 
lllıt 11.,rı.ıa tilrl•d •••• ol· 

muşta. Oadın (ıonra ııne· 
rıl orıenerıllii• . y&ksellll· 
miı, ıimdlld harpte de ıup 
.,. ıark .cephelerinde g61· 
terdiii 1'DJ&k yararlıklardıa 
ıoar• mareıal olmuştur. 

Şimdi ıark cephHhulekl 
lııreklh idare edealer4le11 
biriıldlr. 

FAYDALI BiLGiLER 

Zeytin Ezmesi 
-·-

Mi11flrlere paatal1r1 tor• 
!er ikram etmek rilç bir it 
oldu. Tatla ••Y• tualu ıand· 
viçler b•laJına yerini tutma· 
ğa baıladı. B11tıla tarif ede
cejimiz zeytin ezmesi pek 
nefis ve JCDi bir tertiptir. 

Bir miktar etli ıiyala zoy· 
tlnia çekirdekleriai çıkar· 
malı. Temiı ltlr havıD içine 
ko1ırak ıeytlulerla llzerine 

kılçığı çıkanlmıı birkaç an· 
çüfez,. bir çay kaııit hardal 
bir çay kıııtı koay•k, birer 
totam toı halinde kekik ile 
tefae ill•e etmeli fllıelce 

Baal•r ezilince üzerine 
azı" aıır zeytlayatı akıta· 
rak döj'm•kt~ devam etmeli. 
Kreın• lııli11e ı•H•c• biraz 
limoD ıuyu 1ra111ı1rmah. Bu 
bıvyar eımt1l sıibi bir ıey 
olur. lace ke.ilip kızartllmı 
eamer ekaa•k lıeria• bu 
lımem•J' ..trmeH ta ... klara 
dlsmeU. r-1c .. n. olar. 

----ao--
lıt••b11I, - Viliyatla ba· 

SIDkl blr tebliiiae ıare 
otardafa yer iıtanbul bele
diye badutlan içinde bula• 
••• itbalitçı lhracıtp ko· 
mlsfoncat toptaııaı, y1rı top
tancı depocu, 'emanetçi, aak· 
liyecf, müteahhit bıakafır 
ıarete kitap matbaaları kl· 
tıpçılar, kırtaaiyeciler def· 
ter yapaıılar gibl hakiki ve 
bOkml ııhııf a, elleriade bu• 
luaaa adi:matba kltıtlarlrl• 
milli korunma kaauaaaa 
göre 14·1·942 tırllılndea 
itibaren S gUn lçlndt blı 
bildirik ile Yaliye bUdirıc•k· 
terdir. 

Eve taarruz 
ve taıla 

yaralamak 
Keçeçiler maltıılarda otu· 

ran HiHJlD . kazı kırkbet 
yııınd• naımi1e ııdıka ,.. 
rife Hbepıiz olarak batlce 
ve ı&lliiniia evlaı taarrıaı 
vo taşla yaradıklanncl .. J•• 
kalaaarak ıaç ıabt(•araka• 
ıı yapılmıthr' 

§ Keçeçiler Mimuk.ıaa• 
lettin cıddoalnde ot•Yaa laı· 
san otlu Muatıfa ! Hrlıi .. 
oldiiju lialde reza1tt ~aka• 

: raralı hHil;la ••lae tamn 
etllğlndcn ıuç zabıt Tarab• 
ıı yıpılmııtır. 

---o----
Hırsızlık 

Keçeciler bitp11anadı, Mılt• 
met ojlu Ömer, M•t•fa 
ojlu elbiaecl HliHJhl vı 
Oımıa otlu Ahmedha dBk· 
kibfarındaa bir kilot •• bir 
düz paDtalon çıldıiJwclı• 

yakılaamıı ve tıbkikıı. bit· 
laamııtar. 

~--~---------------

ıırıııklığa karsı bl
~ - dım ı&dO 

,: -' 
_, .. 

Ylzde lutıııklık.olmı••• 
yıhat varsı iıaleıl içi• ba· 
dem ılltllnüa çok iyi ·teıirl 
•ardır. 

Geceleri yat.,kea ylzl 
güzelce temfıledlkten ıoua 
ıu illç ı&rlllrsı eiddea fay· 
datı 1a,aıar. 

40 1r1m tatlı bademle 10 
gr•• acı bademi mermer 
porselen havaada miimkla 
olduğa "kadar ine• d&Ymtll 
içerlıiae üç yUı rrim ı,ı 
ını ıayu 2 ıram (tef atan 
de beajoi•) ill•• etmeli 
karııtarmaJı ·bir 111•1• "-'": 
c1_._ı. ICalla•ll•c•I• ..... 
dlll•• ,,..yı s••••,_ .. .,,. 



1 A.lllfl t J 

iz mir 
tinden: 

Viİiye'" Ekmek kartla
rı hakkındaı -------gp~--

E-ıık kırttartıın da- ızlır 11111-
ııtıımısı bakkın-a ııtıı-ıı: 

- .. -
1 - Ekmek tevzlatrada 

lr .. t uHIUaun tatblk•tı•• 
clalr olan Talimataame ge· 
rtgiace doldarulmHı ikmıl 
edilen kartların [;iımir bele· 
diye ııam i~iade alt olduıa 
ıemt Ye:maballelerdeki mea· 
kealerde oturanlara claiı
tılmHıaa 18-1-942 ya11nkl 
pazar r&a& ba1laaacakt1r. 

2 - Bu semt ve m•hıl
lelerin iıimlerl belediye rl· 
yaıetiace ilin edllmiıtlr. 

3 - Diier ıemt ( ve ma· 
balleJere ait .. kartların clol · 
claralma11 biter bltmeı baa· 
larıada dl]lğıtmı ıtıalerl be· 
lediye ~ riyısetiaden ayrıca 
illa ol anacaktır. 

4 - it i•tizamla ylrli· 
tllmek : lıere me1kealerde 
oturaalann ,ber Hmt ve 
mıballe lçla belediyece illa 
oluaaİI rBaleıde aafaı ba. 
•iyet ctlıdaal8naı ~topl• bir 
halde haluadaralma11 ve ı•
Jecek malaaaı heyetlere a&· 
termıleri ye ••rile' ek kart· 
luı iyi mahıfııı etmeleri 
H)'J• lıml(b•llınaclıa ebem· 
miyetJe reca olaaur. 

5 - Ba kartlar malrıbi
li•de ekmek tınlıha11 han· 
gi tuihte baılaaacafı ·ayrı· 
ca illa oluaacakbr. 

Aıt adası 
Bu iıim vcrlloa tıth ı•· 

J•t bafjf •• aefiıtir. 
S.kiı yumurtaaıa y•laıı 

akını t.eUe Yararak ıert olun
caya kadar köpthtmell. y 1 .. 

991 Y•••ı 8 kaıık ince pud· 
ra t•keri ili•• etmeli Ye 
Yarmakta devam etmelidir. 
Aklar tımamiylo ıertletlace 
içeriıiae 8 kıtık mıkiaedetİ 
r•~miı lnıırmıı bıdem, yı

bat fıadılr, Hkiz katık ince 
tlojraamıı meyva ıekerle· 

eai (kiraz, turuaç porta· 
ıJ) ili ve ederek 'karamel 
ıptlmıı bır kalıba dökerek 
ir buçuk Hat benmaride 
itiımeli. 

(Kalabı karamel yıpmık 
ak için içiae bir iki çorba 
•ı•i• . ıeker koycnıh, üze. 
lae bir damla ıu damlata· 
k ateıı oturtmalı. Şeker 
uı eridij'i içia ıuJıaır •• 

aar. Reaıi koyu ıan olun· 
kahbı evirip çevirerek 

r-tarafıaı bu yıaık tekeri 
lııtarmılıclır." 
Kılaa 8 111murtı 11rıııaı 
rt beı kııık İ•c• •aaiJ .. 

ıekerle karııhr•la •• 
ile vurarak köpürtmeli ... 
k bir kilo ı&t içeriıine 
ftf Y•Y•f lrırııtırmalı •• 

'--··--
Sayıo hı111pbrllere: 
Ekmeli• karta rabtı ıure

tl ylı teYIİİ laakkı•d• hlk a. 
metçe alıaınıı ol•• karara 
uyıuD olarak bııırlanın 
kartların K11ıı1akada, Turaa, 
Bayraklı ve Karııyaka Mer
ııaliıi ilı aaerkel mı•taka· 
11aa bailı ~kmtaluş, Yıldıı 
Namık Keaaaı, Oduakapı, 
Türk yılmaz, Salepcl otla, 
F enipa~. G1ıelyurt, ~tl1111e 
Keıtelli, Slılier, (lmetpaıa, 
Tıa, Kahi ... a, Bozkurt 
mahalleleriyle lkiçeımelilr 
mıntakaııaa bağlı Taıce, 
Altay, SBvarı ,. .. ı ve Sakar
ya maballeıerlade Jg/111942 
pıı•r f&Dii .. at 9 dıa itlba. 
ren teyziine baıl•••caktar. 

Sıyıa bıllumıı•• nlfaı 
c6zdıalaraaı evJertade toplu 
olark bala11c1wr111alan 't 
kartlır1D te,zli ıarıııadı 

keadileriae mlrıcıat eclıcek 
olan memurl1tta tsolaylık 161• 

termelerl rica 0 1t111ur. 

Her baaıl bir ••beple be
yanname vermemil olaa haı. 
kımıı 19/111942 tarihiadea 
itibaren evleri •ilı bulan
duiu belediye 11H1Stık•lırı11 
m&raracaat ••erek 11'1111 

cliıdlalarını ıiater•ek '''•· 
tiyle ekmek lcartlarıaı ılı. 

bllecekleıcUr. 

KarU1rıa iıtlmal tariblerl 
ayrıca ilin olQaacakbr. 
fMlllHllHINlffllfltllfllftlllff-fUlllllllllllUlll~ 

işten el 
Çektirildi 

--o--
Selçuk nahiyeıi 19idlrll 

B. Nermi Oraaıal• teıpit 
edilen bııı h11elsotleriaden 
dolayı •iliyetçe fıte• el çek· 
tirllmittir· Ayol lıt•• dolayı 
köy tıbıildarı 4uif Saykal 
da vııifedea takaralanıtar. 

Tahklkıta dev•111 elvamık · 
tadır. 

--oı-----

Elma tabutJarı ve 
saçlar_, 

Elma, kıbukJ.,, ~1oyulma-. 
dıa yenlliue 11ttu tıklışır 
ıtr .,. parlak ol11r. 

hafif ıtrıte karıttw1rık pl
ılrmeli. Krema ... ,alaf•Dca 
tabağa dökmeli. Sotuduiu 
zaman kahptıa 0"111 çı-

kararak lltemı eriue 
ise m.JL 

·u· ' ı ı oıyansro bilet1erinlzi 

IDLiiH"'!!llllJ 
_. ............................................... i 

ADYO ·.LELG! Af_ KAB~RLE ~ 
Alman tebliği 1 Refah vapuru; Japon sefiri 

Kubiıefte 
BerHa (a.a)- Alman tel>· 

liji: 
Şimal Afrikada diımaaıa 

kıra Ye deaiı kuvvetleri 
Sollum b61ıeıinde Almaa 
ve ltılyaa ülorial bomba· 
lım•i• deYam etmiılercllr. 

Batı Sireaaikada ehemmi· 
yetli bir hareket olmımıı· 
tır. 

Staka •• ••Yat ta11are• 
lerimiz lug1Hılerin kamyoa 
kollariyle Slreaaikaclakl tı1· 
re meydaalarına Ye aıkeri 

kamplara blcam etmltler. 
dlr. 

lagiliı ba•a meydaalariyle 
Maltadaki iıtihkimlara re· 
•• ıtadllı akıalar devam 
etmlıtir. 

Alman nakliye tayyarele rl 
13 ıoa kiauacla Akdenlıde 
keadiloriae bBcum edea iki 
lartlllb tayyarulai düıGr· 
m111lerdir. 

Mekteplerde 
disiplin, verim 
talebe yurdu ---

ilk tedrisat mllfettiıleri 
Maarif müdBrllilnde top• 
laaHak ilk okalluıa temiz· 
ilk, teıhi•, terbiyede biılik, 
ıori kalmıt çocaldana 1•tlı· 
tirilmeıi ve diıiplla huıaıla· 
rıacla aliaıcak tetblrleri ka
rar laıbralmııtar. 

Buran Hat 15 te yine ma· 
arif mtid&rliljllede liıe, orta 
ve tekaik okallara mlcllrleri 
toplanarak okallaıda verimi 
Yilk1eltmek, talebı1i dallı 
taarlu bir ıuretto ~ılıım•i• 
teıvik etmek, tedrint we 
terbiye metlanlarıuı tetkik 
edeceklerdir. 

MENEMEN ORTA 
OKULU 

Menemende iaıı edilecek 
ortı okul blaH111ıa pliaı tek 
kıt olarak hııarlaamıı Ye 
llldlk edilmek üzere Nıfıı 
•ekilttlDe ıöaclerllmittlr. 

Biaanıa i•tHı f~a lttıum· 
lu malzemede bııerJıamııtır 
Bina içla 20 bia lıra ıırf e. 
dilıcektir. Aaeek lla iti• 
bir formılit11i Yard11. ~ 1)1 • 

biliye vekiletiace tetkik 
•dilmektıdlr. 

TALEBE YURTLARI 
Tlrk ·maarif .cemİJ•tlala 

talebe ~111tluı••• ._._. 
tılebelerla • vıılyetlerlal ist· 
rahatları için tetbirJer alıa· 
..... ..... s6rllmlftlr. 

( 11--lt ) 

-----o - ' 
Aak.,a - Refab yapura 

mesele1l dün 8. M. Mecll~ 
ıiade konuıulmuttar. Bııve• 
kllet teıkereıl okaamaı, 
ıabık Milh medafaa •eldll 
Erzincan mebusu Saffet Art· 
kan ile ıabık M811akallt ve· 
kili Siaap mobuıa Cevdet 
Kerim hHıedayıaın maıaai· 

yet teıriiye1i mewıan balaı 
olmuı, banan tayial için bet 
klıillk bir eacllmea 11çll· 
mittir. 

----
Budapeşte el

çimiz gitti -latanbul- Meıu••• mım· 
leketlmlıde baluDaD dada· 
pette elçimiz e. R&t•D Eı· 
ref G&aaydıa baılia ••ıl· 

fesi baııaa do;ıa bereket 
ıtmiıtir. 

Kavbulan ço· 
cuk donmuı 

·bulundu ----Bakırköyladı otarıa Cı· 

o 

Tokyo (ı.a) - Hlkl_.a 
ıaıcDıl Japoayaaı• So•~ 
ler blrllil aeıcli•clekl blfl' 
elçlal Patalraloaaa timdi ı,t 
biıefte balaadatuaa Wlcllr 
mlıUr. 

-·--cıo~--

Toprak malısill 
leri ofisinde 

Ankara -Toprak -~ 
ıulleıl oflıl amam mlclll' 
lBillne yilk11k mlrakaW 
be1etl an11ndaa B. Alaf*' 
DİD tıYlai kararlaftı. ----
Alman yadan 
mal geliyor 

--&oo--
lıtaabal -~Şabıt ıoalal'I• 

•• dotra Awrapı lll• tre9 
mlaakalatı••• bathıaca~ 
aalqılmaldadır. 

Ban Alma• ffrmalan ıela" 
rlmlıcleld.allkadarlara pNl 
•••••• doıra mımleketbml
ıe har aetl •11• •• mamr 
llt r ııader.ltllecıkleri.t WI• 
dirmlfleıdlr. 

mal ıdıilda bir ıata• otla 15 -==• 
1•1ıada YaıafAba•da• llf Yaban dom .. • 
dört srU• en•el blr aaball ... 
6vdoa çıkmıı, bir dalıa clla· verilecek 
memlıtlr. 

Bab11ınıa vakabulıa mlra
caab Uıeriae ba t•ı•JJIP 
badiaeıile meıral olaD Bılur
k6y · Jand1rma11 •••iki giia 
yaıafan ceHdi ai bir klre9 
oe1ğıada bulmıtar. 

Kuı tutmak 6ıere kireç 
ocatıaa iittiri aalıtılaa yu· 
ıufan donarak 61dli8 tuplt 
edilmiıtiı. 

--o--
Kiiıt beyan. 

• 
namesı 

lataabal - VilA1et, elle· 
rinde kliıt buluaıalına pak 
eııaıa h•alı beyaaaame Yer· 
dikleriadıa battt11 be71D••· 
meleıia bu ıkııma kadar 
Yerilm11i bekleamektıdlr. 

Ma11if cemiyeti 1artlana• 
da 260 talebe mewcattar. 
Maarif ~mldlrlli'laln 161· 
terdirl lllıum Bıeriae c:emi· 
yet fı:mlrde lairl lrıı dlieri 
erkek Ud ta elte ~·•• w--
• lap etttrecekHr. 1 

Ba•larıa ~cemiyeti yurtla· 
rı aı11ları ~tespit " edlfmek 
lıerectir. 

lıtaabal - Yaaıallla .. 
1••• doman •erllaiaell 1 ... 
tetlaikler J•pılmakta•r. Yr 
aaalataaa ae kadar ,_._ 
clomaıa verllecıfi laffler 
mıktedlr.I ---
Yeni 

lik 
Urlada bir zeytiecillk k.r: 

ıa açılmııbr. Yakıacla ..... 
· bııı yerlerde inanlar ~lr 
caktar. 

Batın klyler• ıh._I ... 
bir tımimcle nclama. nra• 
laraadaa meıaa olm ... • .
ellerladı yezika laalaamı,.r 

lana 111tl• ltud•man .
edUdlil llilcllrUmlıtlr. 

Albn 

: 


