
(Senelik 7,5 6 aylık 4 lira) (Say111 100 para) ------

O N D A K 1 K A Büyük Mil!et Meclisinde 
~ sanayı kanunu 

~' ol D N 8 • 1 ·ı d • 1 Ankara - Teşviki uoayi kanuauaua meriyet mld· 
Unan • • • D D as· DVA tere e 18 deti mayısta bitte.ık olduğundan yeriae kaim olmak 

llazır ker~ a a k t ları Üzere hazırlanan HD&yl kanun liyibaaı meclise TUll• .---..,, ( y z rı şe ısın l mişti. iktisat vekili demittir ki: 
'''••le '·~)-Buradalli Berlin (ı.a)I- D. N. 8. Loodra (a.a) - Hükü· - Bu liyiba teşviki sanayi kınunuadald fabrika· 
Ç," c:umburrelıi B. Aja asının askeri~yazarı haf metia yeni bir kararı ile ların intibakına taalluk edea b111 b&klmlerl• tadlll 

l o,,::10~a~ dahiliye talık içtimııada diyorki : iaıede yeni kı11ahlar tat- ile muafiyetlerinin kaldarılmaıını ve diter kaaaalarcla 
•kıyı az.letmiı· " Artık Rusların ümit bik edilecektir.. perakende olarak mevcut büklimlerin birleıtirilmeliaJ 
~---- bığladıklarılkış mnıimi geç Baadan böyle lokıata· tazammüa eden bir tipte yapılmııtır. Haziranda , merl· 

miştir. Şimdi karlar yerini larda üç kaptın fı:ıla ye- yete rirmemeai halinde aanayi ile iktlaat veklletlal• 
çamurlHa brakmaktadular. mek verilmiyeceği gibi irtibatı mliakati olacakbr. Yani sanaylla m&rakabeıl 

fi • bu vwziyette gectilden ıon- otellerde nat 23 ten son· içla elimizde mlieyyide bulunmaktadır. 
Şe erı • ra AlmAD:taarrazları kendi· ra hiç bir kimıeye yemek Kiiçilk aanaatlar için de elimiıde bealz bir ka· 
gör • siai gösterecektir. verilmfyecektir. nun yoktur. Bu huıuıta mecliae ,takdim edilmlt ola• 

.........._. e. Şimdiye kıdar Ruslar Bu emirnameye göre liyibaaın da alik111 dolayiıila muht.elit eacilmeade 
~fb~Rfira bütün Hint kıııa yardımile bir çok ta· hususi ziyafetlerden müm· le.kiki muvafık ofur." 

1,1~rirıin fırut düş· uruılardı bu'un:lular fakat küıı olduğu kadar tefakki Ziya Gevher Etm ıık ıll' tadiller 1apmak ıoraacla 
•eltUkleri ıer bu· bt r def asındı •i•r kayıplar oluaaıasl da nazara alır.· k•lınmamaaı için Jiylhaaıa muhtelit [eıcBme• 1erl•• 

it, G•ııdi w • verdirilmekEıuretile püıkür· cnııhr. mutaba11ıı enclmenlerce bir mahaellt eac&mea karal• 
' ctı.1 oldugu hal- tülınüştür. --•-- ması kararlaıtarılmrştır. 
•11 fi· ve mezb pt ~ P.zar güaü iakiıaf eden Memurların yDksek tıbıil mlle11eaelulade ·Qre•lci 
' •rıl bılk.ı l"Vk it 1 l 
l'' eden fi • wf' bir Ruı akınnıın Rumenler 8 y&D &rlD olamayacwkları hakkındaki lkaaaa milli m&dafaa ••· 
'' şe erın •• f d " k- t ·1 . ·ı . . te Ye yaptıklara C:e. tara ıa ıa puı ur u me11a f d k• cümeniae ver1 mııbr. 
ıt bılcıhrsa Hintliler den Alınan kıtalau dütm•· f 8058 8 1 Mediı çarşamba 1Bn8 teplaamak Bıere içtlmaa IOa 

~~·· lagiliz\eria ida: nı kovılayarak ağır kayıp · istekleri vermiftir. 
t,,•lllıyeaiadea kur- 111 verdirmiştir. H-----L----------------
bl ... '°•ra hiç bir dev· ----- Zurib ( ' ) - Farinıci arp ondra Macar par-
~•y . d "'•il e .ve iıtlımarıaa T•• ki • Rejim Faşista gazetesin e: V • I 

• ••yetinde değil- Ur erJD "Italy• Fraasadaki istekle- Ve 8ŞJDgto• &meDtOSU 
..... ~fikir ıA ı• 1 v l<!rioi israr ve azimle ide· gı•decek 

·~•icat ve emelle.ri~i a ıcenap 12"1 m~lidir. Fransa o1oıaHydı. na 
'•tle, .. :·~:akk ıçın Roma (•.•) - ltalya ve logilter \.: bu harbe başlıya- Loradra (a.a) - Akşam 

Budapeşte (a.a) - Ma 
car parllmento•a 23 alıla• 
da toplantıya çağınlmıfbr .. 

'•ldırın gı 1 loruu· ı ogiltere arasıada Isviçtc- d 8 harpten aacak radyoda 11 utuk ıöyliyen Ja· 
• • vasıta .ııotı . lDIZ ı . u . . - l d . . 
1.ı;•tc bir batarı el oia t11vası~tu ile Türkıye• Fransa meauldü'" demiı- P?D }aır .. eıcum e emı . tu HALllM SESi HAKKIN 

Ol ''•lelerini ancık nia lımir hmaaında y•pılae t' kı: Harbı Loadra ve v •· n SESiDiR 
llaıy T k ı r. . k d .. .. 
tllı ••. bir istikbal maluller :mübadelesi ür • --•-- şına-tona a u ıoture~e-
~ltl l•ttikçe artan lerin ilicenıphğı ve yardı· • • • • ğ.iz. ~alana kültirünti: yık· Sahte kart 
11, 11~la koıın hı· miyle pek kolaya olmuıtur. V ı~ı kabınesı tlaadıyatıaı, bOtila varlıgı111 ) 

:
011 ••flıaları a-öı· Mübadele ameliyesi lzmir 9! .f mabwedip yeni bir J•POD yapan ar 

)~t R Türk kumandanır.ın emriyle JSll 8 mı knltür zibaiyeti teıiı ede- ı ~·~ 
~ler '111ada pek mükemmel bir tekilde ce· • ? ceğiı . ., 1 Sahte kartla alaau ek-

"41tı beceren Gripı· rey an etmişt• r. Türk Kızıl- edt JOf meklerl 2S kDlllf• ıataa 
~ ::da uğr.•d~ğı ayı malütlerlmize hediyeler Lo.odra (a.a) - Martşıl Hint)İ hindi iki k&çlik kıı 1.akal••lll!f· 
"•lı· llememen bız · vermiştir. Petenin buıuıi kalem mü· t tır. i Kızlar lluçeımellllte 

~ •c ~· lagiliı diplo· - -•- dürünün iıtifuı etrahuda değildir Halimi• farıaıadaa ekmek 
ı~l, tllldea ziyade bu L _J b yürütülen miitalialar muh· alırken tatalmuılardar. Ba 

~ hılledilmeıi için 0Dur8 85101 teliftir. Bazılarına göre bu ~ ) G)J' - kartları 965 iacl ıokakta 
'd f~~ıkirhkların Londra (ı.a) - Bütücı iıtifa keyfiyeti büldimetin ' ~ Muıtafa otla Barllaaı• J•P· 

"- ~-~~•gı neticelerin gazeteler Hindistan müza· iıtifasıuı hazırlamaktaJır. ! .. ~ ) ' f;I tıit aalaıalarak atlllJ•J• ••-
---~ il ve IDÜıbct ... kere1iain kesilmeıi tee11üf B t kdi d L r @i-? -.:'•/.. '/ / rllmiılerclir 

' 
0 

•• ıerektir. ile kar ılı orlar. u a r • 19
• ıa m~- .)- -- 1 

.. • • 
- lil-.tliler .. IHln· '-~-o--- uşılla vukubulan ıou mu· ; H&kamet ılatlyıca ka .. r 
~,~l1at1ileria' oİmalı. likattan ıoara Fran111 hü· ~- ua weriyor. Şlmdhe kaclu 

~,'tlbi•i tahakkuk Batırılan ge- kümetinde bakim. bir rol ... g6rlllea 6raekleirlle de mer· 
~" t '''' verdikleri • • oyaıyıcığı tıbmın edll· ~- ~ dandadar ki ba a• lalki· 

f ... ;.~ Uğuıuadılpek mı ton&Jl mekteclir. .. H'd fl l . t ·klarl metia daiıttıtı kartlara kar• 
-ı,ı.. •lrhkl k b ---o--- ı ıı er aın yap ... 
~l,,1 _ 11 ve • • Tokyo (a.a) - Radyo demeçlere göre Hindiatın ıılamaktadır. Halkı• pua 
'•ı, b~ob.' -:tmıları mart ayı içinde J•ponyanın ln2İIİz)ere bundan ıonra hiçbir devle· me.elHiyle oyaı1ara1r mG· 

lttıf lle, ~_ırl~rıne çok 861 bin 900 tooJuk lw5 l •• tin çömleğine girip pitiri- afaat temia ede•l•rl• yap· 
't ... -,~•lt\ıkur f'k ayı rı!·~ müttefik gemi batmldıgı nore ı lecek ve ODUD bunun boğa· tıi• bir hainliktir, Bl••--.... , , i ı r erını .. 1 • f 5 . -~ 

-ı, t ,, ıanun bu. Dl soy emıı ır. Lo1.1dra (•.•) - a.,,e. zıaa in.'irilecek beali bir aleyh bu rlbdf'r tutaım.aı, 
'': t "• oyuncağı ol- --•-- kil Filofan istifası. evvelki hindi değildir. kanunun en •iır ceaıııoa 
tt,:•lchınıeleri lizım Zelzele kr.binede vazlfedar bulunan: Her Hiotli bir bindi gibi çarpılmahdır. Çiaklı ı 

' ll•11tınamalıdar· Bükreı (a.a) _ Akşam nazarların Al~an teklifler~· 1 kazana ıokulmımak için HALKIN SESi HAKKlll 

t 9d b• t nia kabul edılemez mıhı- ateıe atetle karşı koymak· SESIDM 
11a a ır yer ıarsın 111 • • • • • 

l t Yelte oldukları ıçındır. tın çekınmıyecektir. 
o muı ur. · 

s •rrı Sanlı 
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1
.. !il Avcılar 

i, Şe~~.~~ıR:':.!u LŞ ehi r1 Haber 1 eril miyeti 

UN VERi töreJJ Kızın uğrıgacağı felaketi anlıgan Şa- Gene ekm.ek . 
1925 

•enc•iod 

dige, tabancagı el çantasına s.'!:.~~~!ı~~:ı.rd• L~~-K ~.::~~e c ":;1:;: 

kogarak sokağa f ırlamı&tı! <olaylıkla ekmek tedarik Flot milrakobe komiı· p•rktakl ıtlı llP 
. ...:... s~ni anne ni göımeğe götürürıeın benimle ~e- edilmediği görüliyor. Sebebi yonu bug&n bıftabk top· •• DakledUm••1 

ıııra tuılrnıf, aiha •et 1abte l•Dbııaı yapıcalr, bakk•Har mnkôr bioa tbit u; ml.Jio? . t 

_ Büy-uk bir ıevioçlc koşarım, annem aered,? irutlu mevc .. t olduğu 98 marifetiyle ve ekmek kart· teaberi cemiyetdi 
ekmek satı1dığ1 anlıtılmış ._ b li d h lk b•:ıırl•amakta i - Uzak bir yerde dığil.. O o:nobille yira-i d•ki- ları mo&a i D e a • ve· ~ 

· · d bT · tır. rilecek unlara fiat tayin ede· Dü!I Hat JS, itikada anneciu buru Jduğu eve gı e 1 uı:ı · Bu yu··zd·n bir kır kiti · i J Jr 1 1 t• 
d b k ~ .,. cektir. Şebrimiıia her ıem· n o • ıa açı ı Nibdla Ş ıdiy ,..nio sevimli kızı arasın • il QDUŞ· • H ' ti 

b k . b'I' adliyeye verilm .ştır. • · tindeki.bakkallara verilecek le yapılmıf, ce 
1 

m' olurken Nib:.ıt, oradın geçen ir ta sı otomo ı uıı 1 b. t b 1 B o 
durdurmu• ve ı ızı otomobile attıktan sonra keudisi dt bu mesele i e ızn e e un 1uın mabıubu, bilihare Muıtafa arutç 

1 .. d;ye reiıi B. Re,at Leble· bakkallar taufından bele· yotia malııat i'' ırlrmit ve şofö": 1 bicioglu mefğul olmur, o diyeye teılim edilecek ek· dea boluederok 
- Biıı ( .. .) mahallede 203 numara 

1 
••e büyük bir dı ıyoi ıonucı varmıştır. mek lıarllariyle yapılıcılı· kadar bıııırılaı•I 

.Urıtle yetiştir.. Soçlulır ar11ıada farua· tır.. ler ~onlıtmıı !•'
1 · Diye de emir vermişti. . cılardaa 600 gramlık ek· Çu•ol Ve Kını•içe zirai lıtihHlltıaı' 

. Bere~et versin ki Ş•diye her akıam üıtü olıulun - meği karmesiz olarak 20 Fiatlara huıuıunda CüıP~ 
dan çıkan kmoı y•ae birlikte yaı•dıkluı f •im•. abla kuruıa aollrğı dı öğıeail· MOrıkıbe komiıyoau •I· kümetimizin göıl. 81 

a küçük e •in den gözetlemekte olduğııadaa N ıha d ı • mi ıtir. ! urua u ada e lı ~~~ il ye timiz emri ae •erilen ve ıe k(hılloaiyeıt•O 
1 

yol üıtilade. kı~ı ile konuıarak ~era~er yüril~ekte ol· buluadugu.balde mliıter111nı yıkıada terzi edilecek olan rık cemiyetin d 
dukl111nı aoımuş ve e:ıuea eskı zahm ve bııD koca11 reddeden faruaculara da k , l . ••· 11ir muzir bay\'• 

• te11düf edilmiıtir. çuval ve ıaavıçe erıa 
Nihal! n böyle bir intikam be~le.diği içia de hem•.• Anafart"lar cıddeıiade tıı fiallırıaı da bugüa IH· lifı için yeni bil 
Fatma hl aıu koca.ıadan yadı~ar. ~!arak _kalan b~r foruacu Cehit ve Kilim de pil edecektir. lı geaiı teıebb.6 
ruv:lveri ÇQntuıne &!oyarak de!ı gıbı sokaga çıkb~ı bunlar arasındadır. Ayn } Hindist•adan memleke· zırlandıiıaı bildıt 
zaman kızım ve kadı'l ve kız sımsar ve haydudu Nı· ce.ddede ani lbrabim ve timize 3 bia ton çuval ve rene gelenlere c:• 
hadı alan otomobil henüz hareket etmiıti. . Mehmet da 44 kilo ekmek 1 1ıoal9iço getirilmiştir. Bua· mını tqekkiiı • , 

Yine. bereket venin ki o 11aada orıdad g • ç•a bır aaklederkea tutulmuılardır. llırıu 1854 balyasi , Jıtoabu • gılınaı ıonmatlııf~ 
boş otomobile atlıyıa Şadiye heyecıadıa tltriyeu bir Furuncu Feridia 239 kilo : ıı varmış, 1900 b•lyesi de Bundan ıoar•1 · sesle ı~f öre şu ıözle~i ıöylemişti : . . . • . ekm~ği k~raHiı olırık hudutlırımııa girmiıt~r. wollmiz B. Fuat ~ ı 

-. ünümüzden ıııdeu şu olomobılı ıyıce talııp et. uttıgı leabıt olmuJtur. Varil Kiiiıt Fotograf ye ılıt ıporuau• ı 
O nereye giderse ban• biç sormadan atkaaından koş .. ) ---0

--- Malzemesi yet ni tebarüz etti t 

Sını spnaııda bakkındın başka bByilk bir babıiı te Dr • Tevfik Ayrıca laglltereden 300 klşıfı haıaıuad• 1 

vereceiim.. . varil Südkoıtik, Almanya· cılar •e [atıcılar • 
• Pek büyük bahşiş vadini işiten şoför, talisiz kadı· Rüştü Ar as I dan 2800 boş zeytiaya;ı ., •• 

1 

ı ain göaterdi;i. kt 
dına ıu teseJli veıici teminatı verdi : • rili, 1800 top matba• kiiı· ka ve mesaıyı 

- Merak etmeyiniz, benim makiaem önümüzden gi· ge)dı r dı ve: fotoğraf malzemesi re· cemiyetin idır• 
d,endeu d•ba çok yenidir, oaa nefeı aldırmadın ye· Salıılı Londra büyük el· tirilmiJ buluamıktıdır. tılıllr •• tebrl~J ' 

· tiı1ebilirim. · • D 1 f 'k Rn t .. J ---o--- Törende be 
•. • çımız r. ev ı . uf u Reııt Lebleblci•I 

• - ...... --........ ______ A_r_k_ .. .,· ·.-.'~IC'ill!I Aru. ~nkaradan şebrımize Yardl"'SBVBnlar oe· mı ' ei i doktor HD•' 
,.,.. lgelmııtır. Uzaa ıeaeler iz. tll ı r 1 

1 
ıf• 

lzınir Askerlik şubesinden: mir .. mebuıu v~ hariciye: uatinin taıekklrü ! ~;t~et~: .. dokL t 
. vekıh olarak vHıfe gören Y B h d ı t ' 

338 ve daha enellıi doğumlalırdn muv11Z1f !hız· Dı. Ar11 bmirdelıi akra· 1 4 Nisan Cumııteıi ık· • ~tyar av• 
.metini yapmamış Jındarmt1 ve Orman erab ile yokla· baunı ziyaret etmek mak· şamı cemiyetimiz menfa•· teılnlltıaa mı~ 
mı kocakla,,adan ulıer edilenleria aovk edilmek ilz .. •adile gelmiı buluamıktı· , tıaa .. ıdiiiimlz baloda ter· y~lı1ek ıevat ılı 
re 15 4 942 çuşamba günü .. bıbleyia lzmir yerli as· dır. 1 tip edilea piyıagoyı büyBk bır çok erkek 

1 kerlilı şubesinde buır balıramaları lizımdır. Hoş geldiniz, deriı. 1 bir oeı~ket ve lütnfkirlılı· az111da bızır b~ 
Gelmeyenler askeri mahkemeye verileceklerdir. K f J 1

1 
t b d b I Ger k hı.zır 1 t 

00 ro var a elfa e ~r~uun a U U· ve ğerek röıttJ : Elhamra sı·nemasında 2 v·ı- t· t ı bı o · tnan 1ebrim•110 hayuaever duğu değerli aı' ı l 1 aye 18 a e zerıne fabrika ticarethane eezı il :__,,~------:~~-~--~.-=---:--~.:-:.-:------::: kazm•, kiirek ve levb• de· 
1 

Jer bı~ıran reOJ, ı 
: Şıtiane sesli büyük yıldız mat;nelerdea ıtabuen • 1 b tlb' depoıu ve ecıahıae 1ab p · h-kaa idarecile.•' 

G bl J b p J k ı mar er eyınnam•ye ı y !Alice Faga'ı"n·8•1lr ra e· o • ayn~- .•c . tatufuıuıtu. ı ıeriıie ., .. a".rı l•t•lıküre tebrik ••. dab•. 
• • • , v. Oakıe ve .s 0.r~eltranın ışhra ı Verilen beyınn11mefer hnkla olmadıgındaa gaıe- 1 muvıffalr:ıyetlercl i kıl e ç •vırdı gı munza ın lıır f ılım ı ıu aif edilm ittir. 1 le a izi u ta va uutuau 11 Jiiı • l ederiz· 

'i H LLO!! BROADV AY!! i Beyanna~elerle be~anH larımla rica ederim. . 
ı G yşedic i bir muliki ve aefiı şerkılar f me veren magazal1rda~mev• Yardımsevealer cemı· 
ı A M tb t U M M 1 k t J 1. ı cut bu kabil etyanın mev· yeti reisi Kevıu Silah a yııcı: cıı uı . . em e e 1.1raa ı 

:seanılar:l.10 ·3.10 .510 ·710 9 IOC.arteıi·Paurll deı cutlan dün memu~I·~ t~ra· Tukıal 
fından koatrol edılmııtır, 

ıy • d Tel. % ----.-.....-~ .: a yyare SIDem&SID 8 36•t6 : Cilt ve Zühre•i H11tahkluı 
lımetpıı• bul 

tün bayii Ha•• 1111 

met taııdiğı tab• 
düıürerek atef ·l 
cebebiyet veıclll 

: 1- lagilizce ıöılü bir bebek aranıyor filminin ı Miiteha11111 
: Küçük yıldızı ı D O K T O R 

.iB A B Y S A N D Y: Salih Sonad 
: BÜYÜK iŞLER PEŞiNDE ·komedi · ı lkinct Bevle•No.79Tel.2727 
ı21agilizco ıözlüVaterlo köprihü yıldızı Viviaa Leigh·ı D f h • J k 
: Rebeka kabramaaı L1urence Oliveı 'in 1 r • 8 r1 Şl 
: IZ"'JRAP GEl;:tESJ ı loalr Meaıalek!t haataaeaf ı '.I '-' ı 

1 

Rontken mutebaHııı 
D ı kontlrn •• Elektrik tedutıl 

t - ram- t•1'1hr-. Uıı:lacl Beyler Soka~ ıMatineler:b.geceıi2.30·5 7.30-108 Sa11dy3.45 6.lS 8.45 r . !'f. i'!~fif(Hi. un 

ızmır AskerUk. Şu
basindan: 

321. 322. ~23. 324 do 
ğumlu ihtiyat eratla sene· 
li k yokl•malarıDa baılan· 
mıtbr. Bu doğumlular her 

kalanmışsr. 

--o 

ğüa ubıhtan •kıımı ka· I 
dar şub~ye gelerek yokla· de RamaHD ; 
malarını yıphrabilirler. Bun sebepıiı olar• 
Jarıa yokla~aları 18-4 942 ~!lu Mebmede•-' 
de bitecekhr. hrladen yıkal 
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• 'Yerinden
1 Kız meslek toi ılen ağaç-1 Yuvası"' Ku-e 

•lanarak okulla:rında ı,rıı bakımı 41 Y 

' 11 kadının işler drkil~~, 0~:01 m:;;..~r.i·~: fAZAI: NECDET 18ST0 
Cerası ---o--- meyvası& eğaclarıo tutmııla- F 

5 

--

....__,__ Maarif vekaleti, kız mfs· raoı ve iyi bir du ı umda bü ÔJdürücü biuoğuk. lstınbulun ıubatı •• 
.._1 _ lek okullarında, atölye ve y~mel:rhıi k~laylaşhrmak Kar sacın bulularla örtlilmüt doin, bab: 

\it hl Bü1iikada dershanelerJe okulların di- •ı;ın dıkkıtt edılecek nokta· Yağıyoı; biç durmadan, karlar yığıyor rece. 
ı..:~Jet itleadiğini ğer kısımlarının temiılik iş- lar vardır Yolı tıpkı serilmiı beyn, kalın bir keçe: 

--·--- ••de bir banka leıinde okul idarui ile ay- Ağıçl•uın rüıgirluın tc- F•kat bakan korkuynr, kefen ;ibl reaıl Yar. 
te ~·· Fatma adında ai derecede ev idaresi öğ· ıtiriyi" ... ıı .. nwaı • .ı i.ö-.1~• i- Krş, io11alara çekmiı Haki mermer biı dawar; 
~ ,.,a:-ı bir kadını retme'"lleriniu de mesut ol- nio oynamastna sebep ola Diyor; Kuvvetiaili keaer bazdan bıçakım, 
~ tldl •riadea bıçaklı- malarıoı eau ittihaz dmiş bilir. Kökleri mütemadiyen Yere kıp1klaaıacı, ıiıi donduracatım!. 

rd&i&nü yazmıı· ve keyfiyeti bir tamim ile top·ak içiade oynıyan akaç- Kuıbıtı kar yıiıyor .. evet; hava pek ıopk .. 
8- '-.iı ılikadarlara bildirmiştir. •r tutm ular· Ağacın tut- Aiıçlarda inliyor r&zıirlar boğak, boiak. 

ı lth. a etrafında yıp· KÖYLERDEKi ÇALIŞ· demek; köklerin toprak Kuru, ıııka dallan her etitte kırı1or, 
-.... kilcıt, ıazetecl· MA RAPORU içinde yerleıerek b11leae· Kırayel ba7kaı gibi, damlarda ba1karıror, 

•ıt.de d meai demektir. y ı i d ı • ı ı d ı ı ~ •d ·ea er r11- Maarif vekilcti, köy ka· o • çömelm ı ev er •• ıuı er D e a ev u .. 
t, t •rec:ede entere· dıaları ~gezici kuralariyle Herh•nhl bir •iç olurıa Banlar peacere1laden ııık dCSkDlen ewler •• 

r • kıvretli aık ve k'" d m· ·ı· -. olıua yeai dikildiği zımaa Bize anlat.yor ki bacalardaki damaa, 'illa 1 oy e ırcı ıgı ve marao- k d 
• 1 ır1ada bfle te- ı · k ı d ı topra oturmuş olmalı ar. Bu evlerin iı-lade tatil geı-iyor ıamaa, ••u ıoz agu .. urı arın an • ı- e·· 1 b' • k d ... ... 

... lbıyecek 11fba· r 1 b kk d .. oy • ır •ı•ç aç ,.,,. • Çllaki ıoba yaaıyor, yabat tltlyor ocak, 
'de11 ve tam•m'ıle ad•n.1ae ı~e. er • d ın • gon olursa olıun mutlaka bir ve 

~L .. er ı meıı ıcap e en rapor· Aı· uıtoı havaıtyle biti• odalar 11cak, 
'111 bir b , ya iiç herek ile iyice top· 
bir tin ma iyet ta arıa bazırlanı.nuını maarıf rağa tesbit edilmelidir. Llkia yol CSyle deiil, yok bir klfdcam bile 

•yet ~kuıııı ıJ· m&dilrlüklerine hmimenbil· G k d il 1 üıt&ade ı8r8aealer doldarmalltaclar ple .• 
l"uo.. d eoç ve ço ı ı o mı· ... mey ana d' · t' 'it., armıı ır. yao yapraksız ağıçtarın 

fttİ --•-- yanlarına birer herek ile 
,--·· 8 cı11a1etia f.m T I y•şlı va d.11ı oıaoıan üçer 

~t •dad, uzan boylu aşan su ara berek ile tubif'dmelidir. 
~~9lrlı ~·• yakı1tkl1 k db• r ereklerin :boyu ağacın 
J~~•hclar. Bilb•a BrŞI te lr boyuna yakın olmah ve llç 
-,,~ile t L• ' ' , la ervıyeaıaın Ankara - Her ne ıt· yerinden sağlam glarakbıi· 

'-k :Y•baıa ilk. ufba· beptea oluraa olıua yurdun lımahdar. Yere kazık çıka
le~Ued11alz ve mazbut ber tarafındı ki ıu hşıntı· r k ağ tçları tel ıle bu ka· 

ı.=-.-... e I' · r 
,._11 E .çmıı ır. Jırıua kartı vilayetlere n· zıklara bağlamak d•hi mDm 
t1ı11tc1 ~llıyet Sandı libiyetler verilmesine dair kündür. 

··----t ~:hr:•~•a eaıekli olan liyibı Mecliılen geç· Yeui dikilen ağaçların 
• ·Bu ara Halı mic ve ıo'l ıeklini almı!lhr N 'ıındlin iti bu en havalar • it' 1 • , ,. , 

.W..1ı!~ı• ii et:•t Bu gibi yerler Heyeti Ve yt mur1uz gittiği m&ddetçe 
'l.ai"•k :""'i m ret e kile karariyle tesbit oluna· lı ftadı bir defa bol sulaa· 

8 r ıerYe ıa· '-t aıası lizımdar. Y.ıimurlu a . 1 1 ca-.: ır. 
ıoara, ıı er - bdvalarda ıulam•ğ• ihtiyaç 

atı &ıeriae hah ~ Su Laskını esnası ada yoktur. 
"• .,,ll11aııbr. tehlikr ile karıılışaa köy Hazirandan itibaren ıoa 

:llaeaıl1etle Mersine rit ve ka1abalardaki 18· 50 ya- bahara kadar bu ığıçlan 
~ lbiıti ııaa k.adar olan bütün er· •uıuz bnakmamak ve on 
.... ~ille 1yl1rıaı mıı· ikekl~r _ _!!_!a!~tal~ tebli· günde bir defa akıım ıe· 
L~Jıt ılrmelde ıe· ke yeriı.e koııcaklar :ve tiıliğinde y~p ıaklar Dzeri· 
~d, nih qyet bir göıterifen hizmeti görmeğe ne de 111 serpmek tozları 
~· arkadaılanna mecburdurlar. temizlemek faydalıdır. 
••ttl Ai•çlara Hızlrandaa 

il MlrevvetlD ---o--- ıoara ıulama 11ralarıada 
'~~· keadiaine ba- H ) b• bi;-defa gübre şerbeti ver-
t...t ıyı it1eten ka · eyeCBD 1 il mele faydalıdır. Baharda 

lllUıtır · Bu kadıD k t yııpraklanaa ajaç1ar ancak 
''• :111ızaunun ifa· ur avı on glin yaprakla kalırla11 

t:-••rıa 23 yerin· 4f Adapazarı - Kayalar tÜttuğu aalıııhr. Bıbard• 
;.••111 delik deıik köyli muhtarı Kimil Atey yı praklaamıyan göıler ka· 

L •h111dır kf · o ·ı· . · b 1 • t t -~ il ' .. bukıç rlin evvel avlınmık rumaga ış arsa ag&ç u • 
hıL •rıla lbarlar1ada illere sıitliği ormanda üç m:amııur. Böyle bir fidanın 

..... ~- •••••• bıbıl re· gövdesini braakla kald11· 
-~1111 • d H t kurt ile karıılaımışhr. Ce· dığınız za!J"aa yeıil defil· 

t '•dile• • 
1 

aya " •ıur avcı bemea ıilibını dir. Şayet yeıll i1e bealı 
Mla ÇI lfaD ve 
.... )'•tte keadiıine davranarak asgın kurtlara kuramamııtar. 

· · Meyve ığaçlarıadaa ye· 
L. - krali•eıı'" 11 ._abı ateı etmıştır. ~ li • • oi dikilealeria bu yıl mey-
't, "-•4'ıad11. Kurtlar yaralıamı,, fa· vl.'! vermesi ihtimali vardır. 

it it' )alakikata na• kat ölmemiı ve Kamilin Fukat ıiz buna ..ııeydan 
~İ •1ıt., ı Safranbo: tizeriae hücum etmişlerdir. vermede!' hemen çiçekler· 

ı::•dı" birinde al- Silibı ateı •lmadığığı için ben ıoora meydana ıele· 
'~ el&11aeiiai çilra- Klmil tüfeğ"n dipçiiiyle vu cek meyvecikleri bea8z 
''- •t İıminde bir rarak kurtlan öldürmüıtiir. br zelya tanesi kadar bOyD · 

)a •. 1a~ kızıdır. Fatma meden önce kop1rınıı. Bu 
,.~ PATATES ağacın ertesi seneler için 
'tik ltlclijl zaman iyi geliımesine ve bol mey 
1.atı1,~1 ldellkaDlıla- Mezarlik bışıada bıl içinde ve vermeıiae yarıyacılr bir 
'ldit. rafıadan ev· 43lnumaradaki patates pa tedbirdir. Aksi halde •i•ç 
~ iifıl edilmlı zarı ada bu f aydah gıdanın z&if kahr ve bazen de mey-

~;:rkohıamDftur. ea aefjı ve acuıunu bula- veJeri üzerinde iken kuru· 
•a 1•11•- caluınıı. 24 y•bilir .• 

Saat bir .. daha arttı 11111biı ıok•i•• 
Kar ilıtiiade izi var bir çift k&çlk a7ajaa 
Bu yolcu kim acıba? Neden böyle yoralm•ı? 
Bakın, emekliyerek gldi1or :ru•a111 lnıı 
Parmaklar buz kesilmiı, tltriyerek ylrlyor 
Cınh bir ölil gibi sıö•dHIDI ılir&yor 
Karları •ımak lçia ıayret ediyor, fakat 
Rüzgir 11k ıık vuruyor doamuı ylıllae tokat 
Oaa her yiyiılade zavallı undeliyor 
Bu ıoiuk, iiae olmuı. elleriai deliyor. 
Çare yok, yürüyecek, tipi kuraa da paıa, 
Gece bu beyaz yolun bahtı kara yolcaıa 

Yuv111z koı bir evia peacereainden baktı; 
Genç bahtiyar bir aaa ayaamıı rece •akti; 
Betiiinde 1allıyor gllıel bir 7aY111cajı 
Yava11z kuş inledi .• bir aa kalbi tat111ta, 
Çocuğa ıu aiaalyi içladea okamaıta: 

Uyu böyle ber gece, 
Ba rah•badaa bakma. 
Çocatuml b&yUy&n~e 
Baba etindea çıkmıl. 

Pek korkuludur ıokak; 
Ne yemek var ae yatak! 
Baıkaaıaa kaaarak, 
Saadetini Jıkmal 

Diıleri çarpıyordu obrkea ba lilcll; 
Soiak fazlalaımııtı, ııtırabı blylcll, 
Ôyle bir hal ıldı ki, clllı&aemedl artllr, 
Dedi : 
"- Bir yaa11• çık11, 11ıaıım bir puçacakl .. 
Dermanı keıilmitti tltrlyea cliılerlala 
ııi karlarda kaldı yarala ctjerl•ia 
Yava111 kaıa• kaaı .. bitmi1or ba 6kılrlk 
YlzlnDn re•ıl ıoluk, ıazlala alb çlrlk 
Artık yiirlyemiyor, bir keaara ilittl; 
Bakıyor; malaalleDla maaaıraıı deilttl 
Yuva111 kut 16rlyor keadl eıki evial 
Mavi çini ıobaDıa HÇİJor alevini 
Etrafını ılıUyor, beı teJ yerli yerinde: 
Annesi yila örlyor, kardeıi miaderlnde 
8a\,)a111 bir köıede kitabını okuyor 
Köıede bir karyola .. Çarıaflar miı kolre17or, 
Anaeıi yalvarıyor: "Kııım, yorıaaıaı; u1a." 
Yuva11z kuı arıyor evindeki a7kaya 
BtU&a feliketiae 11bep olaa 1abaeler. ""' 
Göılerindea geçiyor, aeler görllyor, aeler; 
Bir teıad&f.. bir zenıin, yakıııkh bir ırbk •• 

SONU YARIN 
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Atmanl~r, ~usların ı Mahvolan ln
TüratVe aıeuhindekl giliz· tayyare 

il 

RADYOTELGRAFHABER ld-llllnna cıvap filosu 
'Brluorlar . Load • <•·•> - a. Çör .. iaşe maddele- Mısır gaze· Batan 

çıl avım ı a'lla•uıuda Ye.. • 
Bc: ıli zı (ıı •} - D N. 8. ıair ve Kuodol k uuz&r· rİ . İD dağıtma telerİDİD 'gem 

Ajaa11 ıa aelibıyoth bir kay· le riol.a bıtlDHI O I v. J ·POD • bu·· yu·· ktu••gv u·· v.,ı.ıt•• C• 
aaktaa bildi . ilıyor : hyyarele~i11e ı~ldıun I · gi- şeklı çalanmıı SerlJ• 

Uıaa bV ıü iHtan ıoa • iı hyyaıelerioın f~aa heva latıabul- Daiıtma ofi Kahire ( a.a ) - Mıaar aıkllye!e iaıft.a 
So•1etleriai et nt •jıası Tür ınOHHbetiyJe lr11mea dBt ıiadea iıtif•d• edilerek ,.ı ıaıehleria de 4 Hlılf• çı kıımıaı harap e 
kiye büyi' "ç aa Foı Pa mek ve lumen lıua p olmalı aıı b&y&k ıebirlercle kuru· karılmauaa baılaamııtır. --• 
P••• 1apılıa ıui uıt dava· u meçbu lbldi1elerden do· Jacak olan iıtihllk birlik- Loadra (Radyo 8,15) -- G 
••••11 bHt ufıaıJuı bıkkıa- layı )O" oldaiUAU ı6yler- leriaden maddeler aham•· Son R.. teblitlae ıöre, enç 
dı iSo•yet 1~am111u mı lü ken muhalif ııadaa\>iri ıor ı ada kullaııJacak kartları• merkez cepbeafade Almaa.. Amiral 
mat vermek zo •1Jad• lul· muı: .. 8~ yok ol••. Jı!oa baıılmuına bıılanmııtar.Ba lırı pllıklrtm&ıler Ye 76 
mııtar. l•yyarelerı mı? Çorçıl : 8i· kartlarla b81lk ıebirlerdı· ta11are dltlrmekle l.era· LHdra C ... ) 

raı ajaasıaın verdiii ha . sim ttyyarelerimiz,, ceva· ki ballı mıballeleriadelrf iı · ,,., 6 taak, 14 top •• l.lr toraam Vll 
iterler Sov1et t~llııaıa ea11· bıaı vermiıtlr. tibllk birlikleriade• iaı• çok la1rp malzem•i z lmıt- •••• Yerilmlftlr. 
la11aı ılıtermekte iae de, Malezya •• Siaıapur maddeleri alıcaldardır. lardır. katalara •ama• 
Raa1a laılkı b11 uyıde bıı fel.ketleri•ia tılı~ild içla ---o--- Raı ceplaeıl•tle Almaİa· edllmlttlr İ 
ka memleketle dı vem•••· bir komiıyolr te~lıfiai de k •k 'ar l.lr aycla 1203 tanare D k 
il Ti1ıklycde mlhhkil mala recldederelr, bl1le bir ko Sut ostı kaJMtmlılerdir. G·~·· baf· o uma 
kemeler bahaadutaıau, baı· mh1o•an ıalteılr yapıca;ı, ge)dı• taki Almı• ta11are ka1t.ı 1 • ı• 
larıa~ıleai cılaelerhde m11 cn•bıad• balaamaıtar. 370 clar. Raılana da 68 rl Ve 
aaalın• kendil•riai iıtedik· --- 0-- - htaabal - Saba• 1ap ka11»1 Yardir. Leai•ıracl 1 w---•..ıı•~--p 
leri ıibi mi:tafaa edebile- Çelenk malr içi• llı•m ola• ıatkoı cepbeıide •aılyetı Raalar lktiAt · ••k 
cıkleriai Ye muhakemeler'• tik plyııada mevcut olma h•kimdlr. ) lamirde ol.tat• 1l 
laıllcı• ıaıı Öıaihclo açıkca Koymu• aıtı İÇİ• Hbaa f atleri 1Bk- ---o--- malatelif , ..... 

t .1 .. b '!I' aelmeılade buau sebtp ıoı T • b ite ı•~•• we 
cere~~,··; :~ IGI ,,,.u. ii· Rom•(•.•)- Bar.ya ıe .. terlliyorclb. orınoyu· ' o- 1 kaltarals ....... 
reae 1 m 1 "· lea Macu karm•J bııka111 B:r kaç ..n8 99,e ıat· 1 tif'8 i la lk ı 

Taı ajaaııaıa raporlara meçhul a·kere çeleak tak 15... mbardtm&D r a emr .. 
Raı laalkı laraııada adalet t kostik ıeldiii lçla ıal»aa mal& anaıaacla ,, 
arzU1aaa bir defa dabı bı· mıı 11

' fiatlerlaia diltıceti tabıni• 0
-- Baaaa içla 

Hrt i ti S t fi i b. ---o--- ediliyor. Londra ( • ·•) - laıfliı mlmealUerl Aa 
,_ m 11 rd. 

0
'b11. bıe lkerk ır Gıda hı•• ka•vetleri Toriao ı•la· • toplaabJ• ~·tr 

••ç 1 • •• "11 
• &t · 8°ledı·ye L b ı B ' _ .... 

1 1 ı f b_.b ki d L d ~ rial .. om a amııtır. ara11 clolnlma ıtaada,. 
e er • • -. ı eame ia a · D v t 1 ,_ b b L ı 

B ,_ .• _ b d anı ı ıyor Mecıı·sı·nde ÇO•t•• •rı omuaı •m•d•tı t••b•t ., •••• , •• ram••• 019IVla HIDID • a . t 
tekrarla••• tiddetli bir lıid· ı.tanbul- Burada 1ı,n,a 1çia ıball ıııkları ıladır .. retle ••••lce laer 
elet .fırtı•alarUe bojmıje çı. piri aç, faıal11, bulıardaa --C-- .. m•i• ilzam ılrmemiıt. ı ••taaık •• ~ .. itH 
lı111or. So,yet baııaı bara birer kilo J•i ve peynir· Beledi1• mecllıl düa 61· Bombardımaa batla> ıaca I k•ma tlplerı 81 

da aakliae hakla 1 dea 250 rram veriliyor. ledea ıonra B. Rt ıtt !Leb· ıııkları ıöacllrmet• uıla· ı clokama •••ileri 
• 

0 mıyaa lebiciotluaa• reiıliiiacle top B 1açla11 l~la el • 
tabarleıle Alm••Y•J•, Tlrk ™-•-- 1 k b lı klltl auıtar. ura11 aacak bı•a· kil lldl t 
malakemHİ•• ve Tilrk me Istı• hlaA k• •••ra mez A • ve ' larıa mlıalt oldata Hkba· t• ,_ 1 ~! t • 

park, turlım •• lzmlr ••· t p .. r ••--• 1 
marlarıaa bıkıret atmekte· t 1 f lh L lı•ada bombılaaaujı laa· allL-dar•--a bil 
et• e• ı•kı • H•HYODI Uafl mu l•ı b I I l si b .. _. 

ır. ır 1 erı blltçeleriai müıakere ye ka· .. 1' • •ı• 1 er a ••• lımir•• apl .. 
SoYyet baııaıaıD ba if · htaabul - lıtlbllk bil. L ı ı ı ti b11kıaı J•Pmıılardrr. Bara· ratlf 1erll mallar 

va "' 4ID t r. J F' t 1 f L L t lira dalıHı Moıko•ı ıef ilkleri ber 250 ev •• bia T ua 11• ve H r aurlaal r ela• abp ta clal' 
leıiai• ılbai1eti•i ve . Sov· alfuı içia bir halk d•i t· FUAR BO ÇESI Yardır. Ba•lara b1111 1a· ilkler••• ,tadı 
1etler birliri11de lallkilm ı&· ma birlfii ttıkil edilecek· So•r• klltlrpark Ye fa palmııtar. bir kooperatif la 
ren lııvayı VHıffıadırsr. Bu· tir. arıa 1942 mali yılı bltçeıl· - o cakhr. Ba 1 
•a mukabil Tlrk adliyHI· A. ' b.ldi i di lr •İ• mlıalsereai•• baılaa .. G d 1• t) toplaaıcık par• 
afa YakarJı Ye 11kia bare• ~ \=I~ ~ .' ~Or : t ;. aç mıfbr. 1 a ıa arı dokama koopere 
keti Bolıı•ik propbrında· ~ • f e d ••~6 :•?• cll" ~·•• B. ~Reııt !Lebleblclojla ™•- maja1111 açdaca' 
lla18 açbi°I mücadele ile par ara ID aal r ~· ıyefı .•• •fıtıdaki iıaiaıh vermfttir. lıtaal.al - D~ı"ıtalmak• peratif ortakları 
1 L b . . ve memar ,.,ı•a ••rıı i tara 1 1 t 1 _L aa lr teıat tetlnl edıyor. .,- ım r eD 81DllJOaa ta olaa pfriacla fiata 51 yacaiı bltla el.-

Bir ktrre dalıa lmedeDi ile dola . neıliyat fittikçe fuarı ba 11ae =•• lalklme .. fa1ul1a 24, balıur 28, peJ: mataıada laalk• 
dı,.,a efkln Rn ı4:fJerlai• ılddet_leaıyor. Ba ••ırl1aha tlmlzin ylkıek ml11bare· alr 76 ye ıad•J•i• 173 atla aatalacalltar. 
kitle halinde mılak6mlyet· bedefı ıa iki aebebe dayaa• tl1le açdıcak •• •J•I bııla lsaraıa.dar.. A1rıca bir: • 
l1rl1le fa lticeleaen mallat, mıktadır. deYam edecektir. Faınmı· rake•decl kin 
bolt••ik t yatro mub . lreme. l - Tlrklyecleflalll ça. 11a ita •••• clabl blklme meaia beledi1eala lt•ılaca kllettea llt•ı 
lerlai laıtarlamaktadır. Bu, hı•• ıiıli SoYyet memurla· tla mlıalaeretl•• mazbar, 'aıifHI oldata . faar r r•zl· Kir Nlılaetl-
mablremeleı de m11aanlar, rı••• maaeYiyataa• ylkHlt· olıc.j'ıaa flplaımiz yol&tar. noıaacla ıer•lıla llJi mate- Her dokam•-
bltlla dla1ayı ı•ıntan bir mık.. HııırlaklarriDı• ba ııldl· dil olma11aı çırı .. caj'ıaı •IJ• retiade• ltaıka 
tr•Jretle ıaçlaadıralmıı1arclı . 2 - T&rk poliılace teY• ele J•pılmaktadır. Bu iti· hmlı Ye ba laaıaata iteler· ••t lpHk t.aıı .. 
Çlakl hakimler mlddeia kif edilea So•1et memurla .. barla dalaali1e Yaridıta ola· raata •it ba11 izalaat Yer· arat1ada t.lr kir t 
mamide• clabı ıidcletli dav ı ıadaa baıı ısrları •ç•i• Yur· 11k koaalaa ralramıa •1••• mittir. bilecektir. Eter 
ra•m•k lıtlyorludı .. ,, malnı11 meadmek • kablllall rica ederim., Baada• )o•ra faar Yari· bibi laizıat maisi 

ALMANLARA GÔRE Bir SoYJ•t memuru•ua Bu rakam •yaea kabal dat •• masraf bltçeal tayi• b1mı1ona ita 
RUS NEŞRIYATININ HE her ıDa bıplıha•eye ılde .. ıdUmittlr. eHmı ıareti1le r111lkoaa· el t111llaı w•J• 

DEFLERi rek maıaaal111 ıiyaretiai• Belediye reiıi lımlre ıe tarak 161,342 Ura olarak laılai ile IHi ar 
Berlia (a.a) - D. N. B. bııka bir Hi.ebi olabilir. lea ıiyaret~llerl memnu• et· kabul ıdilmiftir. ıtm ••lleceldlr. 


