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~, !ersembe l :·~503 
1 8 . 1~rıair linci 
iiii · •okatırıda I• (Sqhib 12 iNCi Vlt , (5 ı 9 (~!1 .. 
~Neırıyat Müdürü ve Bafmuharriri: Sırrı Sanlı) 

r~so lf,\t 
!e !l kuvvet· Ruzve tin n 
b tı olmadan nu n sı 

.. 

•• •• ı..'teket yok 
~ rı lldr•(• ) • 
~ ltr1 fi ·• -Eı ı h.rbiye 
~ıtı r •ırı~r Bcliıa dün avam 
6rtıtu • beyanatında bü-
11iQ 

11 bırp kablaeainia 
~'-••Q b•ldığı ı kilden bil· 

goruyor a j 
Tokyo (a.a) - Japoa gn· 

zcteleri Ruzveltin evvelki 
ıünkü nutku il alakadar 
olmakta ve Amerika ciim· 
hurreiıiala deniz z yi tı ı 
az göstermek huıuıuuda smrf 
ettiği gayretlerin boş oldu
ğunu yazmıktadular. 

•hl\tıı • Y "ri pıin kabineye 
•ıod b 

ti b • ıkeıln meıa· 
"1: ~'di8'~!:~duğuou Siagapur 
J dt"-lttı, ~1teakld otmiı ve 

k~4tb1t .... •· ~t,0 . •ıılmııtırki bava 
~''• trı olmadan hiç bir 

--·o<oo--

Kripsinin i 
demeci t ~G~k.. •ılrer g n8ermek 

)et d:ra deifldir,, bu vazi- Loadra (a.a) - Kabin y 
11•11aıa için varittir. yeni giren eski Sovyetler ' J --.;..;.o birliği büyük elçisi 8. Staf-

İlb J -- ford Krips dün Av•m ka l on ar mara•ınd ilk beyanatta bu-

F
tlgi)izlere Janarak demiştir ki: en " Hükumetin görüşl ri i a muamaf nde mecliseı mecliıia görüş) ri 
uı u il hükumete bildirmek ıur tile 

t .... d~nuuorıarmıı bütün v zif leri müşlerekea 
J ..... • ( V yap c ız. Dtl'kr ki t tal ... 

"" ~~o~,.~':•)- Singapuraa ter bir rejimde harp z m • 
~«1 ı,l'JI 1

12'•1i altına alın- Jaranda fşl r daha kolay gö· 

(Senelik 7,5a6 aylık 4 lira) 

Atina (ı.a)-Kızılay adına 
Y uncniıt a halklna d gıt· 
mak -z re ,bir k ç gün evvel 
htaabuld n ayrılan Dumlu· 
pınar v purumaz Atinaya 
vardıgı b ber v~rirmektedia. 

1 • 
arı ı -

•• a 2'0re • 1 
Berlin {a.1t) - Son gü -

lerde Leningrad keıiqıinde 
cereya!J eden harplerde 14 
bia Rus keri öldBrülmuı· 
tür.Bir ço tat k ve mühim
l?lat tahdp veya iğti m 
edil i tir. 

Beıli ( . } - Ştuk tay· 
yare'erimiz Sivastopolda bir 
Rus ru zöt6De bombalar 
is b t ~ttı ilmiştir.. Kruv -
zörde dumı J çıktığı gô· 
rülmü -, T y relerimiz· 
den bir k çı h a r ugr • 
mı ıtır .. 

zu 

açak un ve 
uanıar 

(Sayıaı IOO para) 
-· ---~-

motöriimu
batırdı? 

~ t -_, arı&; Japon kuman· rülür. Belki de doğru birşey"' 
ı.~lı0 •faa edea iaıiliz dir. fakat biz ıöz hürriyeti S ~ ...... Q k 
~~ tıaGd f Q •mutanı par· içia ç rşıyoroz ve tenkitlerle 

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

J tl~ : ••1-rıadan dolayı beraber vazif !erimizi y p .. 'l\.. t aıi§ti. 
ı-,4-ı-.. i bifec:eğimlzi ümit ediyoruz. 
~ .. \~ bllb li•I ttikleri :yer- BaeliekiJi d dfği gıbl önü-
~_,~, f 111

• Avrupalı k•· müzdeki bıft ve ayl da 
Pi t,cli '~ b,1~• ~uamele ya- belki daha kar nhk günler 
1 b 11et •gmı etmek- Y•§•yacağız. F kat nibıi za-t Q ' 

t93i h,dfa fere ula~ıncaya k d r döy". 
'ltı~ )lllbd eler Japonların ıeceğiz ve muzaffer olac • 
dt~ı_I ti V•ki Naakini iıgal ğu.,, 
ı,t t' ~ t Avrupalı ka· -•-

tll'ltt,;Ptılrfanaı batır-
b ır. 

~ {'-tı'~
;l-_. arı çocuk~ 
1 ~ •.~111 Vaziyeti 

~~ <qp- ( 

( it td '·• ) - R ımi 
'~ ~Cir e; Y•n olu dağu
~,~t d, , le Qnıa b iimeti 
'~d' ~. 11 ıı bula bir an
> ı ~~i 1111

' gör V uaaniı· 
t~ 1111 t~.cttld11rın baıka 

• 
1 

lllu •fık g-örüJ-

~ ti -
•ıı kab1ul 

~ ~d· 
~'tıll~ .. (,.•Yor 
) "~, bı, ~) b- D.N.B. DİD 
~d~ d, • ere Lenigracl 
~t, 41~, .. RuıJır bir kaç 

t,
4
,,,ff hatları ı yar .. 
1~ it, •le olmuılaraa 

'~•,dr.•ddauı ve clüı
llliştir. 

Beyaz sar 'Y 
•• •• •• sozcus 

. Vaşington -
9

(•ş ) 8 y z 
ı ray sözcüsü ~ beyanatta bu• 
lunarak Am rikanın bata ıa • 
billeriade jÖrülen iki Japon 
tayyaresi ~badi i iJe ;:reisi 
cumhur b y Ruzvelbn meş • 
gulJbulunduğunu bildirmıştir. 

Eski Ku 
üftü Ü 

Londra (ı.ı) - Avam k -
mara nıda kendile ine soru· 
1'1n bir su le cevap veren 
Ed o eıki Kudüs Müftüıü n 
lra hü ümetince lagilter 
hükumetin teslim edildiğini 
ve keadiıinin Hüseyi i aile· 
ıine men up üç kişi ile bir· 
li te mevkuf bolaadugunu 
söylemi tir. Bu il ycı men
ıap diğer azaf 11 s rbe t bıra
kılmııbr. 

Stokbolm (a.a)- Raı c p
besinden g 1 haberlere 
göre, Sovyet 'kuvv tlerinha 
Smol ş iye k rşı t arruz· 
iarn idd tlenmi iHr. Rusl r 
Napoıyonun geçtiği yola n 
ilerlemekt Ve burad hem
miyetli meftiieri işg 1 etmek
tedirler. _ .. __ 

---
eni zeytin budama 

kursları 
Düa Karıiyakanna Oı11ekö1&ade ıeytia 

bakım fen memarJarıaın aezaretJnCle bir 
z ytin budama kar•u açılmııtir. Oi jla 
devam edecek olan kuraa allıayetlealat e 
devam .edealer z yıi budama diplOmam 
v .ıiJocektir. 

E'hliyetaameıl balanmıyıalına •ejtla lia
d maları men dilmlıtlr. vuı,&tımblD dija 
yerlerinde de zeytin bnümı kmalın acı· 

• laoaktır. 

o 

San Fra sısco ( .a)-:Dün 
ilk d fa olar u Fransıs· 

oda alarm işar t verilmiı· 
tir. Tayyarel r _,o b tmış· 
lıudar.tıTeb1ıkeni bitti ine 
dair düdük sabaha k r ı ç. • 
lıDmııtlr. 

Zeytinleri fenni aıallere oyıaa 111NHe 
budam iıi, bir memleket maeleat Olarak 
ele alınmıştır ve ıiraat •ekilliil ba it• 8· 
yük h mmiyet vermektedir. ------
Uludağ müsabakalan 

Burs - Uludağda 28 ıobat •• 1 mart· 
da bir mukavemet ve iniı mllıabaka11 1a· 
pıf caktır. 

MüHb kaya Bur111 lıtınbol, Bolv, lıparta 
Aakara bölgelerinin laİJ birinci ve tklDd• 
1 riyle mukavem t blriacileri ve Erz11r11m 
şark grubu müsabakalarının i iı birinci •• 
i incileriyle mukavemet birincil ri ve Aa· 
kara ziraat titüıünde üç m&aabık iftl· 
rak decektir. Mıamafih m 1rıflanaı keadi 
vermek i tiy n her Türk de m&ıabalua 
iştir kt acrb tir. 

Müs b kalardın ıonra bir mart 942.'paar 
günü t 21 d neticeler &itirU.celr •• 
kazınaalarıa mküifatla11 verilecektir. 
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SAHiFE 2------------- (HALKIN SESi)-------------- 26 Şabat t94% ......................................... 
fMelek mi, Şeytanmı?I 
: -22-

-Şehir Haberleri-
Y aua:SIRRI SANU 1 iiiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Birçok 
Muhtekir 
Cezalandırıl . ~ Sof yadan mah-1111181 Macliıl Rılıl-

Slıdfjı tad111 satııııa. oıt~rll sili isteniliyor nin gezintilırı --.. --
lraı lir 11111 s11111rı.. Solyacla bir firma : ticaret Şebrimizcle balaamakta 

lıta n bul - :Kalay illti~ 
yapmak ıuçuadaa aıliyt 

inci cezada tahta mall•";; 
mede ibalaDaD 8eya• 
Leblebici ~ IUiaıada fi ktld 
tüccara Cemalettinia lda;tıf' 
ması düa ıoaa ermiştir. 

----- odaııaa baı vararak Ttlr· olan B&yük l Millet i Mecliıi 
- Şimcl" emri•iıi bekliJoram... klyede yetiıea ber tirli reiıi B. fAptalbalik Reada 
- Demek lıtlyoram ki sıidecefim yerde malaıalleri [almıya tafip [ol· dBa Kızılçallaya &kadar lbir 

çok ılı kamqbracı tavaletleere raıtla11ak daiaaa bilba11a iaıe [ mad- re•inti yapmıf, bilibare 
belkl bealm 1ade elbiıemle Ha biraz mala· deleri ile hububat, bakliyat kült8rparka sılderek iıtlra-
cap oJaııa•.. pamuk ve tiftik t almak iı· hat eylemiıtir. 

Baaa .... IÖJlemekle de 1eadeD yeai tedliiai ihraç.t t&ccan ile 
laYal.aiu iıtedlilmi ıaaaetme. Çlakli bea muhabere •• temaı tHiıial 
ltir lwluu yalaıı pırlak, pıbah · tawaletle· iıtediifıi blldirmlttir. 

Kutu patladı 
Mahkeme ıaça aabit oJll 

tlecarı 11 lfli• hapH ·~ 
lira para cezuıaa fma&kO,. 

ria .. ka .. r •ı meaut edecejial berkH· - o 
t• falla takdir edecek mevlddeyim. 

üç yarali var etmiıtir. Banda• baık• il 
1Ba rdıkklaıııı ıedcli 
karar altına alaamııtır · 111" 1 8-a llılemekle ortaya bir hakikat 

•tmaf ola,oııaı .. 
- Nuıl bir laaklkat? 
- Yul ••.temek latlyor1aa ve bea de 

bW " tulik edi1or11m ki Allabıı ya· 
,... • •iillma yap111 aruanda pek b87ilk 
Wr faril ...... 

Ew•t Allelü• .... •• bBylk' bir lütuf •• --.u ....... ı .... rh•llltl• yaııa· 
.. tenllerlil ,.,.calduı ılali elbiıeleria 
- .. ,..ti elabillr?. 

Gem, kitll kadaa Nilaadıı keacliliae 1ap· 
bja ...... bD ribi bir çok iltifatları aalat
bktaa aoara içlal çekerek ıaalan da Ulva 
etti: 

- Kim dertti ki evde blaı ba kadar 
tatb llsler ll1llJ• Nllaat bir aaat ,1oara 
'"flu.ı.I 11bhp 91braa ljreıç bir aa
.. ılm1ar1•Claa baıb bir ıey olmadatını •t edecekti? 

Ganteci, tallılı kadıaıa ba IOD aöılerp 
....... blylk bir merak Ye alilra ile .. , .... 

- Ba •efil adam aizi elde etmek içia 
laer lilla1•. lau Yuıt•1• baı vardakta• 
••ra •ani olayor da ba kadar çabak ıııi 
•hhp rplranyor? 

h laerif, ba11 pollı romaalar1ada oka· 
dafamaı, feylrallde ac•ip ıinema filimle· 
...... rörclljblı ıtıel kaclıılar ticareti 
ile ~ euarearfz ( kumpuyalara mea· 
•p Wr ..,..,i miydi? 

- Heptlatlea l»eter, laepıiıdea miithiı 
•• bık•~ bir mablüktu! Ôyle bir baydut 
., blplwial Çtldaiı ı&ıel kadıılarıa atfls 
dcatl•n•ı ıablaia çll,ar1r, oalar içia pa· 
111rı.;. rlritk. mluyedeler yapar ve •o
..... • çek uttıra•a teılim eder .. 

- Her .... l»i1I• ıatacak ılıel ka
tlıalar balaltlUyor muydu? 

- Pek çok.. 
- Baaluı• içinde evli olanlar çok • .,..? 
- Baalarıa içiade ewliler de vardı, geaç 

" ltallir kadar da varda, dal bdı•lar da ...... 
- 811 a•• •• kızla~ llep •J•İ •a11ta· 

lula mı eldt ederdi?. 
- tlemea bu zamaa evli kadınlara 

llb •• i:leWelteli bir haıat, ıeaç lllılara 
lltllılaali parlak 1akıpklı aiıaalılar. dal ka· 
••lılira tla cepleri dola, k•1alan dola zea· 
si• bcalu v•deder darnrda .• 
H~ flpbe yok lıl lreadlaiaia çok geaç, 

pk •Ylmll, çok zeki ve çok karaaz ola· 
fD .. ,.lnalamak latedlii urif kuflarra 
pek tabak bfeH ıirmeleriae ıel»ep ola· , .... 

Ekilmemiş boş 
yer bırakıl-
mıyacak 

Vili1atte yulık ıerfyab 
iki miıliae çıkarmak çahı· 
malara ltlr bayii Uerlemiıtlr. 
Tedarik edllea patates to· 
bumlan aJlkadarlara tevzi 
edildiii · ribi 1111111 ve dara 
tola11111lara ela teclulk eclil
miıtiı. Baalar da teyzl edi
lecektir. 

Boraoradalri ziraat mi· 
e11ueleri arazlleriaia boı 
olaa k111mlar1 hemenf ekti
rilmiftir. Boraovada ve ıeh· 
rimiıia birçok yerleriacle bı-

l zı ewleria bahçeleri de elr
tlrilmiıtir. Bir kıaım aUeler 
tobamlak tedarikinde m&ı-

kiilitı uiradıkları fçia zira· 
at müdilrlBğ& bu · mllık&lle
,. cevap vermekte, lbım 
relıa tohumluklar tedarik 
edilmektedir. 

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

Diımık 

Berıama · kaıa11a111 ula 
cami mahalle1lacle oturan 
Haı•• oilu Hilmiala IS ya
ııadald otl• ~ Sedat 1 ı evde 
buldaia bir kata ile oyaar· 
ke11 auıııa iafilll(olm .. tm 
içi baratf u balaadaja aa· 
laıılaa katnaa iafillki1le 
•racla ltuluaaa Eıref Taıkı• 
ile kıı kardeti 7 yaııaaa 
Servet ve sedat • vlcatlara· 
aıa muhtelif yerlerinde• 1a· 
ralaamıılardar. 

--11111--
Kartı satarken 

tutuldu 
Berramaaıa Kartahq ma• 

halleıinde otaraa Ha1aa 
Hl11yia adıada biri ıararet 
yhlndea keadiılae talt ek
mek karbaı bir • baıkaııaa 
bir lira mukabiliade •athiı 
ıııada latalm•ı ve adliyeye 
Yerilmiştir. 

--o,--

Bu akıamki 
konser 

Maılk öjretmeai B. Ferit 
lkiçeımelikte çoçak muı· Hilmi tarafıadan ·bu akıam 

ı .. ıadea AJte!Neclbeyi döY-- ıaat 16,30 da Karı11aka 
diijlnclea •• Cemal Oı· balkevl ıalonaada maruf 
.aa•ı •• Faik ılkrily& döY· bettekir Yuhaan Strauı1eia 
cllklerladea yalral•aarak hayat Ye eaerleriadea m&· 
hakları ada ıaç zabıt •ara. rekkep bir koaaer Yerllecek-

Geae din dar .. malıfl 

tea mubt e1drlerde11 Sir::; 
tle bakkaJ Bıdri1e; 
tatta bakkal Llza11 U•~ 
paaııcla kömlrc8 Kadri ,.,, 
t.akkal Yorıi•I• S pr 1 para cezam vermeleri~..., 
fer ria dllrklai•r11UD ~ 
dlae kuar verilmiftir . 

o 

Hırsızlık 
Keçeler Mılaçılar -.ı;.; 

da Halil oflu Ali · •• Ş _. 
o;ıa Taulaia aabaaca il tı' 
met Aliıia bir t.açak •• ~ .. 
demiılal çaldıldanada• 1' 
laamıılarchr. .. 

§ Kemar DeilrmeD ••~ .. 
tında Ömer oğlu Raif G f' 
fidaa Sababettia kıza 5' 
11azıa kapı yaaıada bo~~ 
bir çift ayak kabılll p--
iıadaa yakalaımııhl· 

--o--
Sin2apurdal 
·~ .. 
Olenler .,_ 
Tolryo(a,a)-:Nııi I~ 

ılalı ' Siagapur ;nalla .,,. 
röre Siar•par ı m•~ 
ıiade ölea l Ye 1• fıtJ< 
iaıiliı ıabay ve a1k~ 
25 bia kiti tabmia edi 

i"'' J•pı;;~~mra Si:~masında J Zıgtlı flatlirı silll~ 
i Rehek'a filminin son günü l ırttırılfl .,,_ 
ı Gayet aefiı bir filmin 2 ci laaftaıı baılıyor ı Ze1tia fiatları bll ~· 
ı Görd&i& feYkallde raibet Ye amamaa arıusa lzeriae ı içi• aaa'i l»ia ıeldld• ~ 

tedir. 

ı AEBEKA Yalaıı (1) hafta daha ı mıı •• pualreade ..,.. ~ 
ı Temdit edilmlıtlr ı kiloıa 70 karaş çıkarlı~ 
ı Ayrıca: 1-D&ayaaıa ea meıbar plyaaiıtl PADEREVSKI ı Ekıtra ıeytialen dıb~~· 
IKoaaerl(B~ethoven· Cbopi• ve Liııt'ia •• mlatehap parçaları: 1ek fiat tale 

018
......,.-,,., 

ı 2-Re•klı mlki MaYı Sea11ılara dikkat ı p 
ı Her ı&• ilk Hanı acaıdar 12-3-6 Ye 9 da ı c·ı . z br -1 H _....,. 

ıt ve. 1 ••••• 

JYENI ·SiNEMADA f DM~t~;-ı;ıı -
ı~,,~,,~,~a~~,~~'"i Salih So~ 
i DAMALJ ADAM f ikinci Be~ 
ı ilk - Alcapoae - Defa Paul Mani - Boriı Kulof ı F h • ,:.1' 
ı u Romeo ve Jaliyete " Nazire ı Dr. a rı ~· 

i ÖLMEYEN AŞK i ·b•:o.~k:1·!;~-" 
A lr ı ı Vatberlaı Heisııt Laure•ce Oliver M. Oberone ı lloat11ı:ea 1•1ı:•ı E

1
1•!'_,.r., ~ 

- r a11 •ar- • p 9d ı rapı "· •• .,., il ısea•ılar: ıt.30-t2.4S-4.tS-7.4St• .. C.erteıı, azar a 19 •• Tıııro · 
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ileb~~Iİıbül Ekim ordusu- Kiğıt kaçakçı- :~N~~~~~· 
~ .. ııı~ılır mi ? na katılan 1,5 )arı mahkim Tarla ve ev bldlhçele- 1 

b.,:;. 11•• .~~ 1:ID•••·r•ç· milyon oldular rinde patates zira ati · 
1.&ı' UL 1 ır ıojıık 
:..._. •btlaırda bile Maarif veldlliğinin bir ••· lıtanball- Karaclıaiıcle Patatffill iıtediii toprak ve buoun ha 

~ •'-rt1t •• .. ı dilr1rJeı .. de ri1Je, boı toprakları ekmek karaya otaraa Macar yapa· z11laamHı : 
t -~ -~ "-illller ulf içla karalaa blylk ordaya r11aclaa kli't çalarak bir Patat11 ekiminde tokratıa duruma, .; .. 
• ti~ · Sı1a1tıı CaoYaaı 40 blae yalrıa 6jretmenle motörlı Jıtaabula ı•tfre• afta relir. Patatea nlıbetea ratubetiai 

idJt~ı .._d,• ••••I cllldl· bir ltaçok mllyo11a •tkıa ta- lbrahlm adıacla bir kaptaala uldı:ra• Jamuıak, ldlli, kumlu ve kifı de-
ı •. \' ..,•ili ,ı lr lebe de lratılmıı bulaauyor. riallkte 40-50 Hatlmetre topraklarda i1i 

,..,, ..... . "' çe Yere- Ekimi artbrmık içia lr61I&, motöraa 6 ta1lua m11laake. iflr 
111~ ••ra li deallea ıeblrli, bıphaiı aeferberiı. mı edUdller IY• dokmar aJ J•~llla~11a aelllr •• derelerin ikl tarafla· 

• ~~-... IDoalalr ıi- Daha düne kadar .,TBrlriye hapıe Ye. '-ara çıau1aı mala· nadaki meyUll bafjf topraklar patateı 1e· 
~~~ 1~- balaaaa- halkıaıa y&ıde doksaaı çift- küm oldalar. tJıtlrmeı .. 

1 
rok elveriılldlrler. 

lıııb ~ ..... i~liade çiclir. dlrorclalr. _ • w 

, 8f Jeu....._... •Jd•da Ba1r.• ba aöz& cleilıtire· Fula ıa tatıa •ı yazın çıthyaa, kerpf, . 
' ~laUlrlV. Bu rek ıöyle diyebiliriı: Hakaret l11•n •tır kllli topraklar patatea topratı 
'' 1~.._blJı pi •Tarlrlye hallrıaıa ytllde ÇorakL-pa SoJaL IOL-~.. olamular .. 
••.• .. _ • Jlıl ' çlftç·cllr.. (Ulua) .. • .... Patatu ekiminden iyi aetice almak iç.in 
..._ L.ı_. • eml• 0 da o'••u Recıp .J.la R1-- il ı el bi el ...,. 1.ı, - ,... va ... mm olaa ıart ar aa • ı e toprafu• de· 
~ .... miktar ıebıp1iı olarak AU otla Ha- ria ılrllme veJ• lıleame1i iJİ ufalanma11· 
~-s·.............. Posta ile itha- me ha~ •ttlil•••• 1••-~ .,. ı •• ~·· toprak a••b•cle• d•ri• r1-

• ~İ~. 1 
mal JA •h laamıpr. dea ltlr pallakla , veya balaçelercle bel il• 

~ ._..._. at Ve 1 r&C&t § Alaacak ~ ca•- 25-JO ••tlmetre tleriallkte iıleamelidiı. 
~ '911ttlrıulr Aalrue,-Glmrllr .,. la· ıl..ı.il• ' 159,9. ~· ~lrta eJa- Derla llıllu IJI bHırl•H• lopraldar; ,.. 

AUt- ,.,. ..,.., Vekllet1; potta ile raa Ali oll- •kffl Büln i•• J•imarlardaa da f•ıla lıtifade ••e 
~ -. faduwlu. ldlaallt Ye ilaracat ...... ..... ·~ll:f.- ••ıa cekleriadea ba rlbl topraldarda patate1, 

.._.. ..,. Ra.,a lul yapaa ;&mrlklerl t•plt la 1 U karak ıııı•k ltir 1••••• faıla zarar 
..,:--. Bula- etmlftir. Budu 10ara poı· •cu ı••• • 1' --- 11,. ... 

·~~ aıer .. •im• ta Jle ithal Ye ilaraç lılerlal llmaJle .. kant •t#ifacl• Q•r .. tat• ılrlleıelr tarı.ya dalla eY· 
~ ~ ..... ;Jetlt· yalaız Aakara lımlr, l.taa· yakalaaD,ft r. •el laallalaatta• biri eldlmlı Ye malwal kal· 
• .._:hl ıo•tar. bal Trabzon, Sam1aa, Mer· tlınldıktaa ıoara •lrBlmBı ye rlltreleamlf 

t. ~ b..~..._ 11111 telaam· ıia, Zoaıaldak Aaıak1a Ye n• • k lıe WS1le bir tarla ıabat içerlılnde top~ak .-... 
, .... , .. ~ r1et1tt111Hr. hkeacleraa ılmrlkleri yapa· .11ıımıı yeme tana.._ olclaja ıamaa r••e derince ılrll· 

, ,,.-:,..._ bilecelrtlr , mel(. ifl•a•elidir.. . , ~~~·-.~ lalı"~! .:e. Bulna· rlar mah- teşhiri yasaP, Patateı; ldmyewl ılbıtelerdea .. , ••• 
ıııııı ,.,~ .. ....... 5 Pftllk ıtlbreıiadea (at, merkep, ııjar, ko· 
fi, &it it• 1 : .. ,..... ••ı kJ lıtaabal - n,. yaa) hotla1111. Yalaı• verlleeek ılbreal• , ~ •lıa' ;•.ıa1 yetiıtl· IU Verece er Umaml llecllaia lobata· iyi 1a•m11 olma11 )ıımdır. Bir dekar yere 

- ~." .... tda .. _ itedarllr Sof,a,(a.a)-llart batında lana ceplae dmekaalanan Yerilecek t1ll11 mikduı S·' bin kilo 1••1 
ı..:""I illa.'· ltattı'kere· bir Balıar ikllaat lıeyıtl yemık t .. lairlal ~k .... takriltea lS·lS arabadır. 

1Cı1t ledarl• f H•· .Alma•yıya ~riderek f1emi1, bir karar Bel..U1e .. imi Pata~ iP. lıllllamlaHk "flbre, tercllaaa 
.,. ~"••lıla J•· Hbıe •• ~l'o•••r•• •ılaracı ıaclmeal brana 1 mart• ... ....., .. tarla1a Yerllmlı •• kapablmıı 

ı-..._ Pralr ••rı~- içla mlukerede balaaacak- tıa ltiunn tatbiki•• ıeç,I· olmahdır. 
tt... defildfr. br. m11iai kanrı.,tarmııtar. Her buat ııbeple ıoabaharcla yapdamı· -, ~~~--ela tlrall•· yaa ba it; ilkbaharda pıtate1ler tarla1a 
1111•t laaU fLA" clikUmedea veya ev •• ıebıe bahçeleri••• 

't. •de .. • IY- patat11ler dİldUrkea açılan ocaklara (p-
~~~ ';-·· ,...... lzmı·r tramvay 1 ktr•k kar) koaalmak aaretiyle de yapıla~lllr. 

"'I ti ·-.. .... ve e e 1 .;;.ratatuia clikllme ıamaaı ve tarm: 
s.~•tlir.uı. ..... cır· ketı• nden·. - Patat• - l»lliadiil Yeçbile • 111mrulariyl• 

~ ~ ...... ••1a "ti• ~ çoplblu. Oıerlırl•tle bir kaı ılı ltlllaaa· 
~ ... 1apda- Mart 1942 ayıada ıebekecle Jıpdacak amellpt lçla cı• cak pldlde blJllr patateılerl aıaalapaa 
,,~laeu t kal· nyaaıa •ı•tıda ,aıterllea ıelıt6rlerde •• tarlWertle k•I· orta••• ıı.:ı,. kuerek dikmek ıeldl •• 
.._ -.IJab. leceti ayın halkımııca bilinmek lıere illa olaar ı.. ••na .. mecbarlyıt haıal olmaclıkt• ~. 
s.~ltlt dlldftr? t)- 8 ve 22 Mut 1942 paur ~eri -t 9 clu .. ldı mlracaat etmemek daha iyldii • 

.... ~· loprafde lSe kadar: - •e•••• ••r -

t...~a_ .... olmak 1 Darağaç XV Klltlrpuk Jzm• A k ı•k Ş be 
~'la., ı11ada 11 Tepecik K.,..yab lr 8 er 1 U • 
1 ~ tc.~daa 111 Alaancak Bonoya SİBden: 
ll.. ._. la .. _ _. lflclaaaa 
~ t 1 --allja •• iV · Baamabaae Baca Y ... k ıabaylana matat olaa Jokla ... 
~il• ilikleri IX Etrefpaıa lan ller ııae laaıiraa a11nda yapllarlıı:ıa ... 
lt1..~~lalaWUr. 2) 1 •• 15 Mart 1942 paıar ıhleıi -t 9 du .1U• 1llterlle• iham lıeriae ıabat aJl•U 

• ~ -... '1119a. Fabtl ISe kadar: ya,.lmıfbr. la "'Jolclama7a bir ~k ,. ••• 
• L"-. 1•11et1r1ı.u. v Çartı xr Gui l»man •• ,.. relmediiinclea hir hafta clılaa te•-s ,~tdar•k VI Bahril»aba Xll Muarhk ...... elit ... il•lftir. 
• ~ ,.._ ol Vll Karaatiaa XIU Aludr Yoklama••• her hıarl bir ıebeple yap· 
~~~· 1'0-~-~ brmaJU 1e4elr ıabaylarıa laemea yolrla· b..~ ........ Vlll G&zelyalı XIV Gazi bat.an 
a.;· 1 .~~•ıı lrı- X Koaak XIV Glmrlk ••1• mlracaat etmeleri keadi menfaatleri 
"tt ~laf-.....,.. tat- lca .. .ctuchr. Akıi tak.tirde 1076 ıaydı 
}clt~"·'ltı t ...... Jolı- ı T • d tt Tel lra••••• 10 ca macldeıile elli Ura para ,. .. ,!.'~ topraktaa 1 ayyare SJDema&JD ... 3'46 c:e11111u mahk6m edlleceilnin bil~ edi· 

b.~~. a.. fidaa • IBa,a.dea itibarea yeai Ye mlkemmel propamlar INıthJOrı _•_11_••_1_· ----:::~---------
~it telr Jere ı 1- IaıHlıce aöıll 'e ıırlrdı mııhar Almrlkaa opereti ı ı T O P T A N 

.. ~~edıa ıN • N • N tt ş ••. ıah Y• •i•••celi ı ı Patates Pazarı ~'-ı dl •alama ı 01 01 &De e fllm 01••1•Dlu: ı ı 
ı.• ~~._ ~••• Iİ•· ı Aaaa Neo•ıle Rolancl Y••ı ) 2-~lmaaca alıll .,ı,ık ı ı A Ç 1 L D 1 
"" ._ ı • ·L z iL L f ı Uc•• - Temlnıth - Hir oıa1raf111 ' •- lllarlar • tarıaiK ı• • ( t b ara ııatlar k aJ ~ ' ,_.~ ~ :-~~•2'1claa: ı facia r& IÇeDJD Z il& 191 VHll Berııl : ço anlara tıaıillt ,.. ~L.~,.. ha 1 ile bl•lere• artiatla iıtlrlkile yı ıenıl• deki.tar içlan ı i MIZ•RLll(.BAŞI HAL iÇi No. 4!1 

.... bilir. • ı 2 s ld lr L. •A • T elrraf Adr11i: Serter 0 JD••m1tbr. • e · ılbr1m -J.,.,.6 •t.JOU Na••H•I Di .. er il mallar clı balaaar ' 
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r.-Başvekil dOn bir ddet tica 
ziraat~vetaıe ı r· şgul 

A 'k ra - Başve ·il Dr. Refik Sajd m 
' t\üa öğleden !onra tiruet v 

kil tlcrine gider k vekili rd D 

fıler hakkında izahat lmış v 
vermfıtir. -........ ....---

SPOR HAV iSLERi 
Bu hafta yapılacak 
futbol mösabakala ı 

-------
1Cll,ıtıırı hlndigt ue ·u 

ten aakalandı 
~aiç - Kahveci lsmail adında blrinlo 

eYI lalı' lıiadi çahamıı ve vak'ayı haber 
alaa karakol komutanı Saadet çavuş aldıiı 
tedbirlerle hiadi piıirildiği tencere ile bir- • 
likte yemeie göt&rUliirken çalanların elin· 
de 1akalaamııt1r. H111ızlar adliyeye sevke· 
tUbitlılerdir. 

~ALlll SESi 
· Köpek dalaması 
llani•lide zir•at yolu üzerinde son giln· 

lude tlileyea iki azılı köpek ba yold•a 
~eçe•lere taarruz ederek liıyJi tacizlik ya· 
J>IJ•rlardı. Bu basoıa belediye ıeisi Bay. 
Rıtat Lebleblcloğlunun kal•ğına kadar 
.fletmipik. 

Fakat belediye tedbir almazdan evvel 
•••elkl r&a bu köpekler oradaa geçen biı; 
•adıaa hDcam etmiıler, zavallı kadını bir 
J•riadea ııırmıılardır. 

Derhal kar•kola haber verilmiı, z bıta 
baalardaa ljirini öldürmüş, kadıa da t1. tı 
teda•lye alıamıı iıe d bu azılı mablfıkla
rıa öteklıl elin oral rıa yoJ kesicisi qlaıak 
etrafa saldırıyor. 

Bu yüzden Manıur oğluna ve Mezli İi • 
1• gidenler cadd den dolaşm i• mecbur 
olayoılar. 

Binaenaleyh biz tekr r meseleyi ıevgıli 
reiıimizin dikkat göıllne atzeder ve bu 
korkunç hayvanın be ahının gf?ı im ini 
cllleriz. Çünkü: 

aşid Alı 
Ceylini 

Ank r (R.G.) - ltalyan 
radyosunun bildiriliğiae göre 
eaki Irak başvekili Raşid 
Ali Ceyl i, 38 Iraklı ile 
birlikte Budapeıteyc geç· 
miştir. 

Amiral Sus ko 
öldü 

Milli niyanvo biletlerinizi ( ıülıt ) :~:,~1n:.~ 


