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Milli Şef ve S O n 
lll2iltere Kralı 

ti r 
ı~• (a.a)-Camhurrehıi 
..... ı.aıa ••ıiltere krıılı Sov 
~ tla albacı Jorj• biiyük 
..__ Dik Of ColawvkuP3 zaf 
ı_. ifa clolayiaUe bir taziyo • 
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m·ş e ,z• çekmiı Ye inal ta· ŞI 
laeı •claı teıeklrlrJeı mukn-

.,,, 
1 •1 .. rıauıtar. 

~er.ikan ~um 
~ ~11riyetleri 

llaih\'erle müna 
leh.ati kestiler 

- . 
k ltio De J•••lro (a.a)..;. 
tıt°''"•~aaa meHiıi bitmiı
d d ...... karar dört mad· 
'
1 
.. fb.,ettlr. 
-. Aıaerikaa cumbari

~lttif~ mlbwer d ... 
...... • ••it•ma olclak· 
~L Wr 11.,. ...... teyit 
~· Ve laa la.Un ame· 
"!f.I .. Yletleıi•i• iıtiklil
~ kırp Japilauı bu ha· 

et .. ,., •• ,. 
_ 2 - Blrlqik tleYletler 
~•l1etleri ba tıca•&zl 
.... hlrh ifltlrli..U. karıda· ";ia •uife l:aWrler. 

W&.-.a°': Blrlefik devletler 
~ .. ~ı,. kaaaaları· 
....:..._ lercey91i ••bilinde Al· 
q;-'1 ttaı,. •• Japonya 
-. .., .. , aalaaıebetleri ida· 
~etra•aaete çUakl Jıpon
" A..ribya aalc:brdığı· 
·~!itfa Ye italyaaıa bu 

4 J•nlım etmiflerdir. 
U. -.. MllaYer dewletleri 
~ ....... aiyaıi m&aaıe· 
~ llrificek ber laaa2i 

.._::-•rllı.a dewleti bu b -
ı, .. _:d.. evvel konf er anı 
" ._.._ı~e ietiıarı edecek 
~~ ıoara kararını ve-

~ ... ~ 

•ıosıavlara 
•• 

ıore 
~~--
~(•.•)- Yoıoılav 
ı•ı B.a • ı-I•• maJfimata 
lletre 1 rta•da 160 kilo-

R-.ıc ~··•• halanan 
...... .. l Alma•lar ta .. .. ....,.: tş::• tahrip 
... '· • canlı hiç 
.. .. , lraı..,..fbr. Ôlller 
~~1•re •ldaaaıl.nbı. 

.............. ,S,.celr llmD• 

tlt 9arihr '9ealdu Wllauaa 
,_,~ .... ile R'fllati· 

- - -
Moılrn (• a) - Mo kc\"a 

radyosunun bu sıJ.b b i ncş· 
riyatıoa göre Sovyet ordu
ları Oıel, Kur"'k ve Hısrkofa 
karşı taarruzlarını iddetle rı· 
dirmiılerdir. 

Soyyet kıtalara ıoD birk" ç 
ıün içinde 44 köyli Alm t:· 

lardaa istirdat etlmişlerdir. 

-......--- - ·- .... 

Rıo De J ro 
konf 
Riyo d J a <İrc) (a. ) -

Ba 1ab b Ar j11ntin h ariciye 
naıırı gentecllere beyanatta 
bulun r ut omanın 4 ii~
cü m ddesinde i kollcktif 
kelimesinin k lduılmasn:ıı is
tiyeceği i ve bo husuit 
mabalef tlc · şıla mıyaca
ğını t abmia etliğini ıöylc

miıtir .. 

Dığer tar ft u nl §manuı 
lspınyolca metnindeki mü-

11Heb tle ria k1ıt'ı hakk ı t · 

dıki fıkraaıa sart edatının 
iliı•eıini iıtiy tekmiş. 

Hi d•st nda 
grevler yas~k 

- -o----
Yeni DeJbi(a.e)- Hind is

tanda bu dan böyle grev 

yilıpılmaıi y s k edilmişti ıi' • 

isçilerle pıt onl r ar ın~d ki 
ihtil fi r b em yolu ile hal 
edilecektir· ------

Kanad da 
mecburi 

k erlik 
as-
• • 
ışı 

Batrniı(a.a)- Kanada da 
mecburi ıkerlik hususu.J~ 
balkın reyine müracaat edi
lecekiir. alı ac k 11 tice es ı 
tutuhıcaktır· 

Jauon esi 1 ri 
Yeni Dclıli ( .a) - Ah

aan bir çok Jıpon eeirler.i 
Hiadiataa daki kamplara yer· 
leıtilmektedir. 

esi 
(Senelik 715 6aylık4 lira) (Scıyı•ı 100 para) 

ki ka 
1 ani r As· 
e M htaç 

, _ ..._ _......_ 

Mükafat vadilı asker 
toplamağa çaııııuorıar 

-o-
Loadra (a.a) - Derli Skeç 
gızeteıi yazıyor: 

Almanlar g erek iıralleri 
alhodıa bulunan memleket· 
1 rde. Balkanlarda Ye bita· 
raf memleketlerde rönBUii 
asker toplamıia ııyret et· 
mekteair." 

100 k dar aılcer toplayan 
kimselere müklfatlar Yi•d 
ey1 miştir. 

Bu işler Fr&nıız keaıoJoı• 
luldar vHıtasiye yapılmakta· 
dır. 

Gönüllü kaydadileceklerc 
balen aldıkları güolük yiye
cek mikdarıo ı iki mialine 
çılumlmıktıdır. 

Gön&Uü yazılaalar Marsil· 
y11ya kadar meccaaen tıoın .. 
maktadır. 

----
Fin fabrika arı 

işlemez 
vaziyette 

--..-.... o---
HeJ11iaki (a.a)-Doga ka· 

reli bilg sindeki fabrikala· 
ruı üçte biri ui•petiade iki 
harpte Sovyetler hava ku· 
vetl rinden çok miitezarrir 
olmuşlardır. Bu arada kiat 
ve selulez fabrikalarıda tah· 
rip edilmit bulunmaktndır . 

Mevcut 450 fabrikadaa 
ancak 72 ıi faliyete gecebi
Jecektir. 

Japonların 
yeni akınları ---

Tokyo, (a,a) - Domei 
ajansı bildiriyor: 

Rogo bötgeainde kıtaları• 
mız düşman hatla11nı yar
mai a müvaffa k olmutlar ve 
Be kofa d.,ğru ileri haıeki
bna devam etmektedirler . 

Dil er truaftau Solomoa 
adalarına da hlicam edil· 

Kurtuluş • 
yerıne 

"Tu ç" va uuru 
kiralandı 

~ -----
lıtanbul, -Kartaluş vapuraDaa naıd bat• 

lıiı hakkında allkadıularcı bir rapor ba· 
zırlaamalıtadır. 

Ba v• paran ba tmaaile "Yu11aoida•• ya• 
pıl.n ıktı olan yardım darmıy•cakhr. ~ali· 
kadad•r, Kızılay kuruman11a ıöaderileceii 
yardım madd lerini ve eıyaııaı Yaaaalı
tau taıımak &ıere • T11aç., ••paraaa ki· 
ralamııtar. Halen yiklll olan ba yapu be· 
plblmaktadır. Ve ayıa ~yirmilelsiaiadea 
aoura limaDıaa.ıdan Pireye bareket ede• 
cektir. --.. ·--
Şeker satışı serbest 
Aakara (a.a) -BaıYekllette• telalit ••D• 

miıtir:j 
t-23 ·1-942 Cama ıabahıadaa illltaıe• 

keıme teker fiatıaa kiloda 62 •• krlatal 
(toı) ıeker fiatına da kiloda 45 ku111 ... 
edilmiı •• teker sattı••• mlHade Mil· 
miftir. 

2 - Perakende ıataılarda ladmi aabı 
miktın bir kllodur. Toptancıları• •taela
nnı ıacık teker ticaretiyle :...,_ı oln
larla ıelıeri imalibnda iptidai marde ola• 
rak kallaaaa hakiki •• blkmi .. a..ılua 
de•let daire ve mlle11eHleriae, melde,, 
hutane ribi umumi v•y• menaffJi amgml ... 
1eye hidım aıı&e11eseler., y•p•WUrler. Şa 
kadarki b1111ılarda toptaa ~aldıklan ı•ker• 
feri yalau: k111ıdi it •e ibtiyaçlanada kal
laamıi• mecbur olup baıkalanDa cle•r .. 
demııter • V • Atamu(ar . 

Teşrii masuniyetleri 
. kaldırılıyor 

Ankara - Tokat mcbua Huip Alamet 
Aytan ile Bur1a meb111u Refetia teeıll 
ma1uniyetlerinin kaldıralmamaa dair mü· 
telit eaclıne11 masbataıı yana Mecliı u~•· 
mi heyetine ıöaderilmiıti 

Sen benim şekerimıinl 

mittir.. - T111laf deiilmi, biti• meftnlUll9 
Roıöda SO kilometre de- timdi bana: "Glı•lim, elmuım, ılllm, ,.. 

rialiiine kıtalaramız aüfuı 1 llam. eı1tım deiil (~erllll) 4111• MtaP 
etmiılerdir. etın•i• lt.ılaclalar ·· 
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Çinlilerin 
Muvaff akıyetl 

ÇaDı·KiDf :(a.a) - Diki 
Çin tebliii: 

'' Konfe bl t n so ••• 
ortadan 
kalkıyor Madr.n ve kok kömürü 

azhğı yüzü den bazı iauallt
baneler işlerini bırakhl r. 

Dolu Haa,na ce~uhMI• 
düımanıa çevirme t•bbt.I 
püık&rtBlmuı •• atı• ka,.r 
lar Yerdirilmiştlr. Hape cer 
be1iade dlımaaıa iki:111ltlr 
faa mevziiai ele ıeçlrdlk. ' it 
MorolUıtanda malaallt maftlı 
fakıyetler kaıaamk. 

• 
D 

• 
c 

• 

Herkesle b rab t b de y ğa k lktam. 
Matmazel ca.lıetlmin ucuou ç 
dlyo bir işaret tti. 

Sabobiai aoıdum : 
- O ıebebi aynen ıöreceilniz için söy· 

lemeie lüzuaı yok ... 
Dedi ve- mevzuu değiştirerek : 
- Naııl, onferg ıı n ııl buldunoı?. 
Diye sordu .• 
- Doğruıu mükemmel. .• 
- Ya koaferansçıyı? 
- Alim ve sempatik bir z t.. 
- Sizi oaa takdim edeyim mi? 

. - Memaan olurum, tanıyor musunaı? 
- L&zumundan fazla .. 
- Ôyle iıe dotruıu bu fıraattaa istifa· 

de etmek iİterim .. 
- Zaten ouun için sizi ç kip oturttum. 

Ortalık biraı tenbalınınc onu b6fede bu· 
lacatas. 
· O• bıı d•kika sonra ıaloııa11 ittiaalin· 

deki ı•zinoya geçtik, profeıöı6 orada otu· 
nar ıördük. 

llatmızel koşup sarsldı ve M carca ona 
bir ı•yJer ıöyledi. a.. de kızın ~tkaıında bir heykel sribi 
d111ayor, takdim mer siminin mukaddime .. 
ılllİa neticesini bekliyordum. 

Çok ıeçmedi. Pıofeıör y ğa kalktı. Efi
ai natarak bana ıu luı ıöyl di : 

- T •••tmak fıraatınd n çok m mnu· 
aam. Kı•ım Rubi de b im d r mem-
11uadar. Türkleri se erim. Onlar dürüıt ve 
meıd iaaanludır. Onlar tarihi kiıilerdir. 
Macarlarla Türkler ırk ka ş·dir er .• 
Oturmadık. Pıofesör liınl bı akm mııtı. 

Kapıdan ç.1kbk, Ote in yahı u tuttu .Hem 
ıitliyoruı, em ko u~uyoruı. ir aralık 
profeıör ıordu : 

- Jıpoay da ye i ö r uyanm v r. J • 
po"1ar ıeç uyanıyorlar. F'.akat sıtf lam bir 
program dairc!inde •. 

- Japonlar uyaD ıuyorJar, TürlcJük uy111· 
aıyor. 

- Haberim yok, bu ae gibi bir uyan
ma? 

- Oalar ıizdea evvel m vcudiyctlerini 
meydana koymak •zmindedirler. 

- Anhyamcdım. 

- O, Aıyanın bir kö,esinde iptidai bir 
liayat y•~ıyan Jıponlu artık t r kki yo ~ 
luau tuttular. Oıtıya bir ı rı ır , beyRz 
ırk clivası attılııır .. 

- Fakat üıtad, fi rimcc bund is bet 
yoktur. 

- Ned n?. 
- Mad m h i Japonlar kendileriohı Türk 

oldukları iddiası dadırlar. Türk! rin ziy~
deıioio beyaz ırktan 0Jduğaa11 unutma• 
maları lazımdır. 

- Ôil İsi- Yiru~ ız. Me ele 
beyazhk ve s rıh t .- rup hhk 
ye Aıyalılıl m r si i . O :ı w, y hut 
hepimizin cc • dı o c Türkler J po • 
larıaa geçtikleri z ni ı v benim gi-

Şeker müoa.sebetile alınıa 
tcd irleri fırsat bilen bazı 
bn -allar iptidai gıdalardan 
ir çoğaau ortadan kaldır· 

mıılardır. Araaıldıiı ı:amaa 
''ntıldı, kalma~ı,. cevabıDı 
veriyorlar. 

Hele Karııyakaaın Alay-
bey bakallarında bir şey 
kalmamıı. Demektir. 

Ha11I olan kanaata ıöre 
b kallar bu srıd& maddeleri
nin de birer birer fiatları 
artar k, bakallaı eliacle Mal 

tutarlar1a faıla fiyııtla aa
tara.k: kazanacaklardır. 

Buna ihtlklr denmez nıJ. 
..---c: ........ __ 

Eve 
ve 

taarruz 
tehdit 

Keçcçilcr bayrettiD pıf& 
sokağında otaıaa rana fir .. 
d sin evine taarruz ettiıin· 
de · y kalanarak ıaç zabıt 
,,ara ası yapılmııtır. 

-------
!Odun kömürü 

veli yor 
Yakındı üç motor dolaıu 

odun köm6rl relmesi bek· 
leniyor. Bu kömürl r halka 
per keode suretile ıabla .. 
c ktır. 

Vilayet iki ey evvel icap 
edea fC!rlere bunun için mü· 
raca t ettiği halde hen6z b ir 
l'letice elde edememiştir. 

lzmlr ke di k ömthfl ile 
reçinmiıtir. Hıraçten kömDı 

gelmemittir. F kat artık bu 
imkin d k lmam tadır. ____ .. _ 
2 Ç cuk 
Arasında 
Meuinlido otuna 8 yapnda 

Fevzi Yeıilova adında bir 
çocuk, ayni yerde otura 14 
yaıınde Ridvan Tezverenl 
ekmek bıçağiyle kaaığıadaD 
•i&r aurette y11ralamı1br. 

Hayatı tehlikede olan ya• 
ralı memleket haıtıneıiae 
kaldırıluak tedavi labna 
alıamışbr. K&çDk ıuç)a tahll
maıtur. 

Ziraat 
Ko feransları 

Bornoveda ziraatçılar ara· 
sında mesleki konferanslar 
verilmeğe bıılanmııtır. Bu· 
pn ı at 18 de miicadele 
iatasyouu .sılorauoda y&ksek 
ziraat mühendiıı B. Rıza 
Bayer tarafından ilk konfo· 
r as v rUecektir. 

i Elhamra l 
""'~""""'""""""""""''' ,....,.~ .. ""'"'""""' 
ı 22 2ci kinua Cuma glinü MRha< Jerden itib~ren ı 

NAMUS BO CU i 
(KAHRAMAG FEDAİ) ı 

Türkçe s&zlli -Four F~.ıtbeu· Türkçe ıöılüı 
:ıoo 000 lerce figlr•••• iıtirakile we milyonlar la dalar ımr· ı 
' fıyle meyd na getirilen bl r filim.. v t.ını ve caruusu için ı 
thayabnı tehlikelere koyan feDÇ bir subayın miithit ml\Ce• ı 
f r f rı . Hakiki Bir kabramanhk ve dakirlık de1taaı.. : 
t HlilaıA: ,ıö • ülmemif bir şnbeser.. : 
ıse aslar: 2.17-4.30-6.45-9 da Cumartesi, p zar 11 de ı 
ı batl•r •• Uk ıean•I r ucuzdur. ı 

ııısutün lımıı halkını ıauıı ızlıkl b kledığı dünyanı~ ea : 
ı muazzam tarihi filmı ı 
ı VICTOR HUGO'aan ÖLMEZ ROMANI : 

OT 
-Tlhkçe sözlü- ı 

DAM'ın KANBURU ı : 
(Notr dam• de Pariıh ı 

• Oyıuy nl r: Cb rlu Laaghton·M ur en Obara ı 

i yyare i ema ında lr:.16 f 
ı M tineler: 1-3-5-7-9.lS te.. : 

Daha bir ~ilrtar Çla iltall 
Birmanya yo)aaCla barelıie& 
evvele Birmanyaya relmlf 

olan Çia kuvvetleri biri .. • 
mit ve mevzilerini almııbr. 
Bu mevki meçhaldar. Ame
rik•n ve Çin tayyareleri 
miihtemel bir dlıman lral'fl 
la mevkileri himaye etm ~· 
tedir. 

Pulluklar 
Hazırlanıyor 
Şelırimiıdeld demir ima 

lltbanelerladeaJ ba11f•n• 
mevcut demirleri ile pallak 
imaline baılamııfardar. Yal· 
aız bir firma pbin ••• ~ 
hık imal edecektir. AJ ~ 
naad• puUaldana lalr · · m•· 
tar1 Zia ut V eklletl • .,.. 
hazır &alaadaralacakbr. 

V ekilette• ıelec•~ W. 
mirle 1apıl•cık paUalsld 
baıkadır. 

lhtikir 
Kahr•maalaı makiiade ot.. .. 

raa R•ıit otla Salih 6 b•~ 
kuruııı ıatılan ıofra t~~ 
10 fi.ur fa aatmak •'Netiılt 
.ihtikiı J•ptıiuıdaa JP~ 
m•ttır. 

§ Çorakkıpa 1050 ca _.. 
kalıta IJ•kkal Ali otl• Halild' 
Y•'•m kilo tuza 11 k .... 
11tm•k ıartıtiyle tlatlkar ,.,
tığıadaa yalsalaaml'fbr. 

§ Çakurçeım• mev~ 
kömüre& Hiiaeyla otla H .... 

kömürün kiloıar.nı 10 kur... ~ 
1atbğı •e nokaaa olarak t9 

verdiği anlaıılmıı 
yakılaamııtır. 

-~-

Zina· 
Kaıaatiaa HataJ e.caddr • 

ıiade otura• ıahrl felamıti 
haticeain ıiaada lnilncliik-
J1rı haticeaia koca•f all tr 
~•fıadaa ılkiyet f ,, e.Ulmlf 
ıaçlular 7akalaauak :1r •• .-&j 

1 

muamel~ yapdmııh·~· : 
lai ,.,u sröılü i ikr. ı.ı=ıramaoı;ı;:g ···•-m:ınc=aue~:;,~·p•ı-----~· ---------

Fak•t aDfarı kar•rtaa h•tta snartul •YENi SiNEMADA ı ----;;= "' ·· 
iklimdir. • ı ( k. .._J 

Profesör ıb nim b ptdti bilgimin z ,-------2--8-D-yli_k_fi_li_:u_b_ir-d-en-----~~ı· f8Dl teı: .. ~ ent 
olclatuau, onu la bu bı;pta fikir döv ıme· ı 1"" Gu·· im yen Kad D : Talır••J·~~ Hlk..,, ... 
ai yap•mııacığımı ış ol ah i aazü ]i ı iıtejl be,ıae Fıa-. #" 
tl-tittirdi. Kıua• k ıordq: 2· Son mabit ı ntı ~tepn'iruJ hık• 

-Aik111 var- ..- 1 rek Beyrata ritm""": 



~ • ---------"·---·-- -· iiJıinı bir j DUnyad•_-•_e_ı~ Oluyor? j Taba ne 
1"'aş mak 

1 

lplmeliaia 

abloka 

JTavşr erİ .. 'İD·! 
'den avakkabı 

Kürk mlintolısr mod& ol
duktan ıoara tavı•• deri
lerine ragbet artmııtı. Ha
kiki samurdan Jiitredtn 
maato alamayanlar ... buoun 
yerine tıvıao d riaindeo 
J•pılmıı umuı' lütr t klidi 
manto sltın ah1orlardı. T~v
ıan derileri lerbi1e edilwi~ 
bboyanma şekline göre her 
k&rke benzetiliyordo. Soa 
haberlere 2öıe bu deriler· 
den ayakkabı da yapalma • 
ıına baıJaamışhr. Bir Fran· . 
11z gazetcıi diyor ki: 

,,Fıanıada ayakkabı yap
mak için deri kalmamııtır. 
Bir çok yerleıde çocuklar 
kuaduraıız kaldıkfarmC!r.n 
mektebe gidemeyorlar. Van
veı belediye reiıi buna ç • 
re bulmı k için kösele re-
riae tabdadın tabınlır ~ te· 
mia etmiıtir. Fakat ilıt in· 
•ım için deri buJuııamı.mış· 
br• Bunun tlzerine t •11211 
dariıir:ıdfn iıtifude [edilmui 
düıDaUlmOştlir. Y ıpıl n tec· 
rübeler iyi mıelice vermiı 
tavıaa derisinden öküz de· 
riıi gibi kalan derilc:r yapıl-

ı 
auıtır. Ba ıaretfe tawı .. a 
derisi küık ıapka terlik 

~, ibaline airdiktGD :ıoaru fİm• 
di de ayaklrabı!olmald•d1t . ., 

Saksophon 'un 
yüzüncü yılı 
Avrupa ~abat ayı içinde 

Sakıofou (Sakopbone) ua 
icadıaıu yüz6acil yıhoı kot
lıyacıktır .. Saksafon opeyce 
eski bir musiki ileti olm k
la berab!!r bılk araısın<la 
pek tanınmıı deiıldi. Umu
mi harpten sonra cazbant 
ortaya çıktıiı zaman birden 
bire ehemmiyet kaıaa mıı 
ve yalnız Hkıofonlar4len 
mürekkep caı&aat tıkımh
rı bile teımil edilmiıtir. 
Amerfkah zenciler 1akıofon 
çalmakta büyük mebaret 
göıtermiılerdir. 

Saluofona icad eden Bel
çikalı Adolphe ·Sak,hr. Pa
riıte yerleımit bulunaa bu 
zat 1842 de yeni musiki 
iletlai yıpmıı kendi iımiue 
izafetle bu11a Sakıofoa dc
miıtir. 

6 ciaı ıakıofoa •ardır. 
Bunların içindıe ıoprano.fo
aor bariton baso ıakıofon. 
lar bilbaata metbwdar. 

Kemer Lite ıokağındao 
geç ... n Ş2Lir oğla vehbiaia 
üzerinde aranmasmda bir 
tabanca bulunarak alıamtf 
hakkında suç zabıt vaHka· 
u yapılmıştır. ---

Dövmek 
Karantina lnönll cıdcle

ıiade oturan fızet burlı111 
ekmek meaelesindea lfarutı· 
cu fehmiyi dö•düilndea 
yakalanarak ıuç zabıt ••r.· 
kası yapdmış•ır. 

Kıymetli bir 
İptidai madde: 
insan saçları 
Berber dUkklnlarıada ke· 

ıilip 7erlere atılaa uçlan· 
mız mefer en ln1metli ip· 
tid11ıi madde imiı. Banlar· 
daa binhir· tllrl& ı•J yap• 
mık kahilmiı.. laıa11 ıaç· 
tarından yapdaa föır çok 
m&k~mmel lolarmaı. Hatta 
tı•t•'G tOylndea yapılan 
fötrler bile buna yetfı•m•z· 
miş. Bu ıuretle lata• aaçla · 
rıadın mükemmel ıapkalar 
yapdmuı kıbil oldafa aa· 
la11byor. Bu ı•pkalarıa ltlr 
mesiyeti de biç biçimini 
kaybetmemeıi. yaimardae. 
sudan hoz:ulmama11, aalıp· 

lınm•i• ilıtiyıç gaıterme
ıi imiı. 

laıaD 11çlar11daa lramcaı 
ta yapıhyormuı. Ba kamaı 
Ankara ıofluıaa ltendyor
mnı. Saçlarımı:r: ayni zaman· 
da kauçuk yoriai de tata~I· 
liyormuş. Ayaklrabılınn 6k
çcleriac konulan kauçukla· 
rıa 11çtın yapılmuıaa bıı· 
lanmtftu: Bunlar balilkt lıa· 
açaktan sağlam olayonnaı. 

Bu biabir meziyeti keıfe· 
dildiktea sonra Hçlar kıy
mete biamfıtir. Fraaıada 
saçların ablmamaıı için bir 
emir çıkmıı ve 1eç toplama 
merkezleri yapllmııhr. Sıç· 
lar, renıi ae olana olıaa, 
kiloıa şimdilik 3 franktan 
ıabo alınacaktır. i oride bu 
fiatia arttıralma11 ibtmali 
vardır. · 

Cilt Ye ZUbreri .. Ha.ta"ldara 
M6tehu1111 

DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Beyler No. 79 f el.2727 

~------------------~---------------------,--
lzmir Vilayeti Daimi En

cümeninden: 
Tw-iıtik yollar idareaioin Selçulıta ve lımir anban•da 

balaaaa boı berııia tenckeleui aatıl&cakhr. 
lateklilcriu fiatlcrini bildirmek iizt re 28· 1·942 tarUıiı • 

J,ıdar tarittilr yollar idareılae m8r1caatla11. 
25 26 348 

23 21ad &la• ,,, 2 

iTUAI( NEDENi 
i KiMSEDEN i 
iKOAKMAZ? J 
-32- Yaaan: G&tiıl Emre 

Nöbetci ••• 
Akıımı• rOaeıi deniıe indi 
Ôo6ade uıadı a:ölgeler hatlar 
Mor dailar kararıp waclUer siadi 
Bakhm ki tepede bir d6bctçi var. 

Beyaiade topfardan kalan ufalta, 
G&zlmde ı&pheli milfıit rBlıoler, 
DllfBacım o gOniin vehmiyle dol• 
Karpki tıpedc ya buz o nefer 

Kimdi bu aaatte ıe11i.ı dolqaa 
'Her lana b1ly&yea ba ıekia 1a11,. 
Bir ıenit adımlar tepeler •fa• 
O maııııaı illide. o camlı lllu 

f 

Ufllfta tamımea b1bolmqta ı•• 
Gaipler DAltıp zf7a azaldı 
O iti a6betçi timdi lllabltila 
CaYua lalkim bir he7•ll lraJcb 

Gittikçe blyld& ber ıa aııacfı 
Heykeli tafllJle o ylkıek bayıl . 
Nilla1ıt 111akta1a ı&nlim topla•ch 
Bapadı rıldıaJar aJaıodı hilaf 

-------
Türk Askerleri ••• 

lçi•d• ka11rıa da11ea orman ribi 
Kımıldar Jlrir bir coşkn umma• ılbi 
Ge~lyor tarilıe akaa hafaa ribi 
Batıau bayra;ı k8pirmilş kaa ıiW 

S.Wdır ••lidı o eıld erleri• 
Şarada 1'6rcllpm kalarama• allıerl 
Ba ceh••Dem yeıC:le aavBşea neferi• 
Her biri IOJcı bir b&Jlk laakaa llW 

Omidl bayıli btrakmıı ••riD• 
Kealliai •••it ba 101•• ihe91t.e 
Aldırmaz cilaıaıa clef İf e• reaılae 
Gatslade bir kalbl war ki iar•aa ılW 

- •••aaı t'MJ -

Asoirini çabuk haz
metmek için ne 

)!aumalı? 
Baı dat •inıı, totak alıı•hiıaa kaqa 

upiri• içilir. Fakat baza lıimHler upirla 
yeya ODDD fibi t .. kta edici komplfmlm 
içtikten aoara mldelerlade afarldr, laamm• 
ıııbk &iHede!'fer. Ba ribl komprimlerl ko· 
Jayca llıımetnaek içi• 81c•i• yıln• .. 1r.n 
ıa yabat ltaflf ıblamula l~mek lrlfhffr. -- -
Yanıia karşı isDirto 

Elde hafif bir yaaık olaııa ya.U 1•• 
98 derecelik iıpirto1a laahrdmıı pa•ak • .,. 
mak ~k İJdir. lıplflo ıa toplanta.u ...ı 
olar. Binı •o•ra kaldınlmah " ..... 1llr 
iliç 7apalmamabdır 



Bugiln d kömür derdi. Diio matbaya 
bHlua halinde bir cemi gııfir geldi. Sa· 
kallı ihtiyarlar, p riıan kadınlar, çoluk ço· 
cuk.. Baal raa içinde Halkpınard zeyli • 
likte, Köılii ıo ğında, lkiçeımelihte veıa• 
irede otur alar da var. 

Kömlir alamadıldarındnD, kömüıcu Ahaıe• 
mede Hb•lıtanherl yalvardıklarını, başka· 
larına sep ti rle ve torbalnrla k&mür ve· 
riJdifi hald kendilerine ikişer kiloyu biyle 
eairıediiinden şikayette bulunarak nazara 
dikkati celbetmemizi iatediler. 

Bunlardan <.öşpJü ıokağınds 10 numa· 
ralı e9de otur D Ahmet Çıa;Jar, 114 uca 
ıokakta 22 numarada oturan ihtiyar Raif 
köm&rci tarafaadan \:ovaldu1darıaı da illve 
ettiler. 

Aralarında uabn ay•k çoçukJar ve aih· 
yarak evde hastHı olduiuau ıöylfy•• ka· 
clıalar da var. 

Ekmek meıclesi de oldap gibi bu •a.. 
mir m11elesi de kapuaa tibi olH da, bu 
aibi ViYeyli koparaalırıa feryatJarlDID ae 
kadar do;ıu olduğu teabit edilse, yahut 
mlteaddit yerlerden köm&r ılarak kendiae 
bir ticeret yola ittihaz ettifi melba.ı olaa 
dolapların kapaları kapanıe çok iyi ola· 
caktıı. 

Bu ve.ile ile alikad r aııkamların bir 
kerre claha ıözü önü e urzederiz. 

1llLllN SESi .. AKKIN 
S .. 8 1DIR 

Faki küçö çocuk
lar şeker 

Ankara-Şeker fiııııtlarının artm111 kmr· 
§llUıda fakir aile çocuklarının ba ııdad•n 
maluum kılmamak ıibi müıfik bir dDıüa· 
ce ile hük6met böyf e bir içtimaı y•rdım 
mevzuaaa 5 milyon lira t hıiı eylemek 
kararını eermiştir. 

Ba paraaıa 5 yaşı a kadar çocuia ola• 
fakir ailelere fek r tevzii vey& bu aileler• 
aalrdi yardım yapdması ·•aretile kallaaal· 
maıı bahiı mevzaadur. ikinci formülün 
tatbiki ihtimali daha kavetlidir. Bu taktir
de küçük çocuklu fskir ailelerin para yar· 
dımı ııbbat v içtimai muavcruıt vekil ti!e 
ku:ılay cemiyeti t rafıadan müşterflkon 
tespit edilecek bir usul d ircı!i~de iY pıla· 
cakhr. 

-- -
Çif çi 2 r ışçi ir 

Aakua - Ş hriaıizden ekmeiiai temia 
eden çiftçilerin de ağır İfÇİ s•yıJ rak güa· 
de 750 gr.am ekM k im ları kaıarlı1h11I· 
mıı ve 121 k dulua bildi İlmiştir. 

Mem 
kınd 

·---
ıh k., 

·· z kereler 
Aakıra - BOtün memur maaılarıuıa 

' uttırılmasıaa it kaDu J yihaaı MecJiı 
eacümcolerhede nıü:ak re edilmektedir. 
Miiıakere be· üı i rn 1 cdilmiı değildir. 

tilla;IN ıılıj 

-
Ruslar tankla· Bizdeki 
~~~.ii~--iıiii~~~iiiiiili~iiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~-~ • 

ln2iliz Mak Murayd ! 
ra su atarak 
donduruyorlar 

Kiibisef (a.a) -Zıthlı t&
mea kamataaı şa beyanatta 
balnamuıtar. 

Paraıütçll kıtalarımız ba· 
ınalerde yeni bir ıekilde 
daaıımıılardır. 
Dliımıu taaklaraaa •11 

atılmaktadır. bu aalu bir 
kaç saat aonra donmakta 
ve bu ıureJle tanklar muat• 
tal i.rakılmaktadar. Bu itler 

0 derece ıliratla yapıbyorld 
dilıman ıafil a•lanmaktadır. 

----
Zeytin ve sa· 
deyağları için 
tedbirler alı-

nıyor 
Ankara,- Hiklmet ıey

tiny•i• ve sadeyafı içia bir 
takım tedbirler almışhr· ba 
tedbirlere g6re yalnız yağ 
iıtihıal edilen mıatakalarda 
ihtiyaçtan fazla yajlara, vi
liyctlerce el konacsk •e 

ta baları 
gidiyor mu? 

--o'--

Türkiye hak' 
kında dem~ 

Aakua.(a.e)- Ne~ 
ıabık Aıakua Blylll 

Londra, (a.a)- Röyterin Mac Manay Bal bir c1...r 
diplomatik muharriri yazı· te Tlrkiyeaia, eju Aım.t 
Yor: Lı--~ 

· ya ıorlarsa mltteff ıu..,. 
lnıilfı te&.,.ıaıa TBrlıiyeyi yaaı bıııada çupapajlİ 

bir ay içinde terk etmek ıöylemiftir. Tlrldv d8mlf 
içia emir almıt olduğuna k JI 

tir dorraclaa~doirDJ• •-: 
dair mihver kaynakları ta- menf•atleriai ı&set•I' 
rafından ortaya ablan ıayl- fevkalide arza etmekteclJft 
alar tamımiyle yalaDdır. Ha· Bu menfaatler ile Tlrkb" 
kilrat ıadarki aylardaaberl ye bubia cbta••• ~ 
lariliz h&klmeti aazik tut· ta•aiye edlyer. b...ta• M 
l1rıa ıal111111 mabtemel oldu· layı TOrklerla almalllan ıf: • 
iu f çia buasi meıgullyetl ceacliıebUecek l ber ,.,.,, 
olmadaa Tlrldyede otaraa te•akki.etmeleri icap emı-. 
l•riliıleri bu memleketi ter· 
ke ikaaa çabımaktadır. 
Umumi bir Jlatar y•pıldıjı 
veyahut ıoa zımanluda hu· 
ıaıi tedbirler aJıadıiı bf11ial 
veren haberler aıılıııdır. --o--
Vekiller heye

ti toplandı 

Marsilya 
Alman karat' 

srahı mı? 
Loadra ( a.a ) - 1111,ll,I 

Kroalkl. ıant•ial• tUf 
york mababirl, ukl Fra.ı' 
fabrikatörlulaclea IWr ::IJ 
111ua teyldiae ılre, mb 
miktarda Alma• k•ne 

buu!.rıa miktarı b6kümete Ankara (a.ı) - icra Ve· 

... b .. il ... d-ir .. il .. ec_•_kİiilıt:rı.· r ... iiiiiiilıiiiiF'EF?WV'iiMır --= killeri heyeti dlla Baı•eldl 
-·-- aia Franaı Afılk•adt~ 

ve uir Fraa•z H•aa......, 

Yerinde 
Bir terfi 

Bir middenberi hmirde 
bulunan Ma11ş deterdar1 B. 
f1alil Taıcıoila bu lrerre 
terfian Bolu yiJAyeti defter
darlıiı•a tayia edilcll;iai 
memauoiyctle haber aldllı. 

B. Halil ıimdiye kadar 
müteaddit defteıda.-Jaldarda 
vo kolordu mubasebeciliiln
de qzun müddet bu1uamuı 

ve kcndisiui herkeıe •••dir· 
miştir. 

Yeni vızife1iai tebrik ve 
muvaffıJ1yet dileriz. --e--
Ekmek 
Kartları 
180 bin kiıidea 1600 lriıi 

ekmek kartı alamadıiı dlin 
aalaıı.mııtır. Dön 11babtan 
beri belediye mıntakal•rı 
hataları taahih ile a;raıbğı 
baldo akıam r cç Vil ite ka
dar itini takip eden bir me
murumazaa ifadeaiae giire 
hu aok1aular heailr yerine 
ıeJememiıtir. Düzeltmelere 
devım ediliyor. 

Dr. Refik Seyda1111a rlyaıts· 

tiade toplanarak hıftalılı: 

matat içtlmaını yapmııtar. 

--~--

sreçtiii•i bUclirmekt~~. -_.l 
Fas Ye Ta•aıtaki Aft91"', ' 

kuvvetleri. ıimdl F~ 
aubaylanaa itimet ed..
dlil lçia Jlılerce Alma• 
bayı da r&•d•il•if*::._.. 

Milaveri• pmall -~~ 
ordaluıaıa amaml 
Mar1U,acladar. aa,lık 
ler, laep ba~ kararSllft -.1 Dl• htanbal borR11ada 
riadedir. ....~ 

Istanbulda 
Altın fiati 

alba fiati akt•m lzniae 200 Almaa nbaJI DiP' 

doğra 32 lira 30 kurap ka· te g&nderUmlıtir. Aman• 
dar çıkmııtır. aın harbe glrme•l•dea ~ 

ıı33ı o;~umfu:ı::ıeoı: ~~-~::':..b!-:~:·1 
~ mailübiyettea kartaladi;J 

fihtiyat ölç~ef ~!."~-!.~~~~~ 
fve deni~ erleri:' Sahlan 

TütüDler ldavet ediliyor! s.bı.• tı•ı.m. ..Mill. 
ı bmlı Yerli Alkerlik $11· : 24 baçak mU,oaa www..( 
ı betlaclen: ı Pek as mikdar uu ~ 
ı 331 doğumlu itlaiyat alç· ı . ~ 
ı m• ve deaiı erleıiaia ıevlc ı • ~ 
ı edilmek Bıere 30/1/942 ı Albn pıy~· 
ı pnii lzmir yerli aıkerlik ı Buıtln fımlrcle altla,.;/ 
ı ıubeainde buır bulanma- ı flyatluı: 
ı lara lizımdır. ı Reıat - 3200 
ı Gelmiyealer llaldnada ı Hamit- 3050 
ı kanunun ceza hBk&mleri· : Aziz _ 3000 
ı ain tatbik oluııac•iı ilin ı Halkalı- 2900 

ı olunur. : -------... ~~il 
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