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-lON .ı 
1 -~MEK MiKTARI i tokholm 
Ptt\Jv AKKAT BiR UD T habirine 2öre 

iÇiN AZALIYO arların rimesi Al-
ma .ıar için geni b'r teh ' ~-~., lia~,: (ı.a) _._ Ticaret •ekiletinden tebliğ edilmiştir: 

1t :•~ ıaaı~;t 28 ıubat 1042 gününden itibaren günlük ek
' "cıa~tir •r1111 yüzde yirmi niıbetinde zaltmağa karar 
I ~ . •a ~ ••• , 

ç'~ı,, • uyularak ağır iıçiler 700, büyiikler 300 Ya 
~.,1 ' lSO gram verilecektirr. 

! ~.,t,:'111 fazlasiyle yağmurla gitm sinden bu tedbir mu-
~ •Iuıınıştar. 
~'-h ----111111111111 

;ti- bllsara altın Düş 1 

~ "- lllunan Al- Ameri a 
_ t:-ıları kur" Sahillerine kadar gel
" sı.~~ak için mesı takbih ediligor 
,~ doit1:'. (•.a) - Almıa- V ıiagton(a.ı)- Amerik 
ıırıı'ite içi ld kuvvetlerini dilşmaaın Amerika sahilin· 
~~~t'dır~ b yak tedbiri r dea sokulacak cüret gös 

'tt tıta P ~· Bu da Ruı termesi üzerine vaziyeti 
'-'rİJor.' ığır olduğunu nefretle taksib etmektedir. 

~~-""~ 0,~•da olan 16 acı 
~ b aıu111 giden yar-

~'ltt~ ordu ile irtbiat 
~, '· '•d s tG,: rızeteslaia yaz-
~~... lllah111ra ılba
t.; · 41 •1alarıa ıayııı 96 

t ti~ it 111•11ların da Rus
~ ~t 1

'
11111 doğra kuv· 

~ ~•tr1c 4~ 1\.,1~ leriae göre ya· 
lıt., ~t laa h •dı11ada • şid· 

' lr•be olacak· 

---'--,.._ 01ininin 
'~~,,)azısı 
~ ~t : (•.ı) - Muaso· 
~-- ~•ı,;t1:Q11ıda yızdıiJ 
:~ı. ~~-' d&şmanla bir 
~~~11i11 llıuharebeıiain ~ '' dt bir zanda mı· 
) ~ ~- t,I> l~lt bir Hkere 

h 'lı, '''4-to11derilıe dahi 
~b ... 1 ,,l: teaıın demi
~ () laaalıtadır. 

~-~ .. d'llsunun 
~ .~~ •• ~~lıkları 
'tı\ ~Q·~ .. '·•) - Moıko- 1 

~~ ~,~td11;!'1Y•~ı 111asıa- . 
\~ tı.~'ti"d bır milyon 
~ll),• d,~ tı~k, 3 mil

\\ tıab terıade 'top, 
' ı, d .. • d ':'~il egerın e 
llL' llılkdarında 

'•i verdiğini 

--o-
Cavada büyü 
muharebe e 

yakın 
C11va (a.a)- Cava Adal • 

r1nı kumanda eddn HoJ .. 
landa generali bey n tta 

Cavaya şimdiye kadar bin· 

Jerce Avustralyalı lngilız 

Amerikan Hkerinia geldi

ğini kuvetlerin Cavayı mü. 

dafaa edeceği i kayd etti -

ten sonra yakında büyük 
muhırebelerine intizar et-

mek 1 zım "geldiğini bildir- , 
miştir. 

--o--
• N.B. • 1 

bir haberi 
Tokyo (a.a) - D. N. B. 

Ajanıı bildiriye>r: 

Tokyonun resmi tebliğin 

göre ek olMrak neşredilen 

Amerikahlar ait ikileri tro-

yer va iki kruvazörllnün Jı· 

pon bava kuvetin h 11ra 

uğradığı k yd edilmektedir. 

DJğer t aftın Timur ada
ları çivarıada 20 bin tonluk 

petrol gemiıi bıtırıldığı bil -
dirifmektedir. 

like teşkil etmektedir 
Mosicov (11. )-Leaingrad 

r.ephesinde Ruı garnizonu 
14 binden ziyade dOşmın 
subay ve askeri öldürm6 -
tür •. 

Ukraynade Ruı ıüvarile· 
rinia süvaril rlniıı toplanm -
ıı karların erimeğ b şla· 
maaıaa mebnidiır. Zira Rus· 
lar bihrler ki bur da karlar 
eridikten sonr top, t ok 
ve motörlü bureketlcr im
kan dahili de değildir. ~u 
da üvarisi olmıyan Alman· 
1 r için yeni bir hezimet ha· 
zırhyac khr. Çünkü eriyen 
k rl r kıı mevsiminin don· 
durucu buzl rınd:n fazla 
tehlikelidir. Hitlerin karla
rın erimesini bir müjde gibi 
bildirmeıi iklimin tesirlerini 
bilmediğinden ileri gelmek
tedir. 

kşa 
t 

--c--
ki Sov

tebliği
ek 

Moakova (a.ı);- Dünkü 
Sovyet t bliğine ek t olarak 
D şr olun D Rus rku•etleri

in dü man on gün !içinde 
ğır zıyi t verdirdiğiadca 
O tan 58 top 153 kamyon 

mühimm t yüklü 92 v•gon 
ele geçirilmiştir. 

Bir çete taauruzurıda 29 
Almanı öldürdükten ıonra 
mühim vesik lar ve r gına· 
imi alarak dönmüşlerdir. _ .. __ 
Berin 
Y anlıyor 

Berlin'(a.a) - D. N. 8. 
Nin Hkeri muhabiri bildiri· 
yor: 

Sovyetler limen gölü et· 
rafında general Brokofun 
ordusunu imha etmi§ler Ruı· 
1 r mihverin mütem di ga
libiyetleri örtmege muvıf· 
fakiyetler uydurmakta iagi· 
liz dostları tarafınd n· yayıl
maktadır. 
Yakında Rus cephelerin-

de kim kimi alt edeceği 
örülecektir. 

Milli Şef Londra Sıflrımızı 
Kabul Buuurdular ---

Ankara - Milli Şef Reiılcumhur lımet 
lnönü dün akşam saat 16 da Londra b&ytlk 
elçimiz Rauf Orbayı kabal bayarmuılardır. 
Bu kabulde Baıvekil Dr. Refik Saydam, 

Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu, laarlciye 

vekaleti umumi kltilJi Numan Meaemencl · 
oğlu hazır bulunmuşlardır. 

Milli Şef kabu1de harır;buiunan zevali •• 
Rauf Orbayı akıam yemejin• ahko1m111lar .. 
dır. 

----
Ç nkaya motörünün 
bat şı aooru verildi 

_...._~--

lstanbul- Karadeniz boiazı clııında 
meçhul bir deaizaltJ gemiıi tarafıodan ba· 

tırılan "Çankaya., motorunun Hbibi il 
kaptanı hadise hakkında bııırladıklan 
raporu liman reisliğin vermişlerdir. 

Motorla beraber batan mıllaraa ~dejeıl 

100 bin lira kadar tahmla edilmektedir. --o,--
Karabük civannda ye. 

ni istasyon açıldı 
Ankara-Karabük demir 'fi çelik fab· 

rikalarının ihtiyaç.ı göıönilade b11landara· 

lacak devlet demiryolları ! idaresi tarafla· 
dan Karab&k iıtaayoaaadaa 3 kilometre 

mesafede yeni bir iıtaıyoa teaiı edilmiıtlr. 

Ülkü adı verile• yeni l1tu1oa 1 Martta 

işletmeye açılacıkbr. Karabiik fabrlkalan 
nakliyatı içla tatbikat edilmekte olaa tea• 

zilli tarif eaia yeai iıtuyoaada teımillae 
karar verilmiş balunmaktadar. -

Istanbulda iki istifçi 
daha tevkif olundu 
ı.taabul - Iıtifçllik yapaalara lrarıı ••· 

cadeleye devam eluauyor. 

T ahtakalede komlıyoncu B. Ojula tBc· 

car B. Yorglye alt olan ardl1ede~ bla t•
neke sade yağ ve 150 çuval karabiber. 
150 çuval da reçlna buluamaıtur. 

Bu komisyonca ve tüccar tevkif ecllf· 
miılerdir. --o-----
inhisarlar idaresi işçi. 

lerine yüzde 25 
zam yapb 

lstanbul (Aaıdolu) - Inhi11rlar umum 

müdürlüğü, fabrtkı, atölye ve depolarda 
çılııın bütüa iıçlleria iicretleriai ylllde 
yirmi beı artbrmıia karar vermiıtlr. Ka· 
rar bir mırttaa itibaren tatbik edUecektlr. 
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'!!!!!!l.!!!~~~!!!!!!I!!!!~~!!!!!!!!!!!!!! Koranın istik" 
_Şehir Haberleri-lili ve Formo-

" .... ~~""~~" .... ""~""""" 
iM@ ek mi, Şeytanmı?i 

-23- Y zzan:SIRRl SANLI ı 

llhadın metresi, kömür .ve şeker Tam müce~he~ 
lhtikirından dlnganın parasını bed~nlterbıye~ı 

Fuatl Edip l xa adası 
Çung Kiag (a.a)-Çia bl- 1 

Baksunun kümetiain resmi söxc111• 
· beyanatta • bulunarak Çiıt 

kazanmış bir tüccara takdim ~~k~~!!!1e1~!i: konfer&DSI Korasıaa istlklil temin od~ 
Çok değerli genç edip ceğini Formozaya geliac• 

VC faİrlerimi:ıdeD ikinci er• ODU feri almata çalafaçaiJ• edilmek üzere... bölgesi başkanlığı ~ izmirde 
ıpor faaliyetini daima hare· kek lisesi edebiyat muallimi aı bildirmiıtlr. 

Gaıeteci Necati gittikçe artan bir me· 
ralda aordu: 

- Haydi diğer evli, dul kadınları ve 
geaç kızları. harp ve ibtikir zenginlerine 
peıkeı çekerek onlardan, baydın gelen 
haya gider, ıöıüne uygun _olarak istediği 
kadar ltara çekiyordu. 

Fakat ıiıi en bileli, en kötü ve en ciua
vetli vasıtalara da baş vurarak tuzağına 
d&tilrdükten, kocaınzdaa, yavrularıaızdan 
•111dıktaa ıoara nasıl oluyor da beş altı 
hafta ıonra başka birine takdim etmcği 
aklı adan geçiri) or? Buaa bir türlü beı; im 
aldım ermiyor .• 

- Bıaim bunu öacelerl haHallm alma
mııb. Fakat bana ve daha bir çok evli 
kadıalarla reaç kızlara oyaadwı oyualnrı 
&jrendiktea, srördükten sonra beni aile 
~cıtımclan mahrum etmek ciaay~ti, o kor
kaaç caaavarlıklnrnı yanında hiç bir ıey 
kaldı .... 

Şimdi ıize, bana, açık mavi ve çok 11· 
de bir rop geydirdikten ıonra beni kömür 
ve ıeker iıleriade ıayııı:ı paralar kazanan 
bir tiiccarnı verdiği parlak ve tantanalı 
bir ziyafete nasıl götürdüiiiaii ve orada 
Deler rördüiBmü ve iıittiğimi aalatacı
iım .. 

- Sizi bDy&k bir ıabırıızhkla dinliyo· 
rum .• 

- Ben o mavi elbisemi geydikten ıon· 
ra Nfbat, beai baştıu a~ığıya ıüıerek el
bisenin ç.ok zarif ve röz avlıyan bir şekil
de •iicuduma yapıştığını muayene ettikten 
ıonra dedi ki: 

ı 

ketli bir surette tutmak ve 
beden terbiyesi m&kellefJe· 
rini kanunda ifade edil4iği 
üzere milli müdafaa itlerin· 

de y•rarlı bir bale getir· 
mek için geniı lbir pıog· 
ram bazırlamııtır. Bu prog · 
ram hemen tatbik olmıa· 
caktır. 

Beden terblyeıi mükel· 
lefJeri, bölge başkanlıgıaıa 
hazırladığı programa ıöre 
ideta bir ,,askeri birlik" 
halinde tam teçhizatla çalı
ı•caktır. Seferde a1kerlik 
sinni baricintle k•lacak olan 
16· 19 yaı araıındaki be
den terbiyeai mükellef J~rhıi 
milli müdafaa hizmetlerine 
yararla bir bale getirmek 
başlıca hedef olarak ele 
alıamııtır. 

Beden terbiyesi • mükllef • 
leri paaif :!korunma iişlnlai 
öğrenmek üzere bu yaz 
mevsiminde i!birer devrelik 
talim ~ kamplarına ç!kaçak· 
lardır. Kamplarda kendile
rine gözetleme iıleri, para· 
şülçlilere kartı ' .. hazırlama 
talimleri, paraıütçüleri sar· 
ma ve avlama tatbikatı göı· 

Bay Foat Edip Bakıu yarna 
Hat on altıda kız liseıi ıa· 

lonuada halk edebiyatı ve 
şiirleri hakkında çok m&him 
oe f ıydalı bir konferans ve· 
recektir. 

Biızat en neflı ve canla 
halk şiirlerini yaıaa genç 
edip ve şairimiıin bu kon· 
feraaıına her edebiyat mef-
tununun koşacağına ı&phe • 
miz yoktur. 

---o·--
Yardım seven
lerin kon2resi 

Yardım aevenler cemiyeti 
h:mir ıubesi yıllık konrreıi 

buKliD saat 16,30 da Halk· 
evinde yapılacaktır. 

--o-..-, 

Müesseselere 
kömür 

Şeırimizdeki ıınai müea
seselerlerle un fabrikalarına 
maden kömür6 temini için 
vlliyette bir toplantı yapıl· 

- lıte •Ücaduıau gizlemeğe çahıırkea terilecektir. 
l:.11 lilif vilcudua bütün güzellik, baravet Bu makıatla yazın açıl· 

mış ve lüzumlu kömürler te· 
min edilmiştir. 

'l''IZZ 

•• cazibe baıiaeleriai meydana koyan bir mak üzere 500 kiıilik bir Beden terbiyesi milkel· 
elbiıe.. kamp bazırlanmaktachr. leflerini ~ yurd· miidafaa11 

Fakat ıanu da ıöyliyeyim ki bu elbiı l' , Kamp lzmirin yakın bir ye· bizm6llerine 'ahıtırmak için 
senin biçimli ve erkekleri dinden ve iman.. rinde kurulmaktadır ve • ha· buırlanan ve bemea tatbi-
d•n çıkaran vftcuduau müsteıaa teıekkül- ziran ayının ilk günlinde kine geçilecek olan bu ba-
leri ıayesiade bu kadar zarif ve çıldırtı- açılıcaktır. rekete memleketimizde Hlk 
cı olm111tur.. Kampa, fabrikalarda çalı· defa beden terbiyesi lzmir 
el Demek oluyor ki elbise senin vücudunu ıan beden terbiyeıi mükel· bölgesi baıkaahğınıa teıeb. 

etil, ıeala vücudaa elbiseyi ıBılemiı ve Jefleti (mecburi olarak on büıüle başlanmııtır. Vali B. 
rBzell .. tirmiıtlr. 

Muharrir Ye r•zeteci dayaaamıyara(, beıer gün miiddetle 126 ıar Fuat Tuk11l muvaffakiyet 
reaç ve katil kadının ıözlinü ketti: kiıllik ekipler halb:ıde :-itti· temini için Jeıkilata i' ap 

- Bu kadar çok beğendiği, g&ıel bul· rak edeceklerdir. eden direktifler vermiıth·. 
dutu •e ıevdiği bir kadını bir erkek na· ı dj • • 

... b•ıka bir erk~ğe hediye edebm,? ı Elhamra Sinemasında ı 
- O her kadını beğenebilir, fakat hiç ı ı 

illr kadını aevmez. Oaua nazarında kadın Bütün dünyanın yegiae sevimli Jöı:premiyeri ı 
olıaa, erkek ol111n sevenler ıpdal, körpe i TYRONE POVER'İD ı: 
bir kuzu, ıevilealer de o kurbanlık kuzu· 
yu botazlayıp ciğerlerini, priıolılar.ıDı' ra- ı Liada Darnell ve Basil Rathbove ı 
lca mezeıi yıpaa bir ıçıkgöz dünya •d•· : ile Beraber Yarıttıiı Eııiz Şaheser ı 
mıdır... i ZORONUN IS RETI i 

-Arkası var- ı Seaaılar: ber gün 1 · 3 · 5·7-9dı Camartesi·Pazar sababtldeı 

------------------------------.-...-------------
Milli korunma kanununa 

aukırı hareket 
Alaaacıak Bornova caddesinde 110 11yıh 

1erde gaıoı: fabrikuı aabibi Eıref oğlu 
Şahid' Ôzgiir kendi kamyonunda kullanıl
mak üzere iııe müdürlöiüadea almış ol
daiu bir adet liltiği kallınmıyıp 11lbğı 
laaber alıamaıı fiıerine yakalanmıı ve ad· 
liyeyı verllm ittir. 

iYENi SINEMAD f 
""'""""'-"'""""'"'-"""""""'''""~~ ~~""'"""'*' 

: BUGÜNDEN ITJBAREN : 

i DAMALI ADAM J 
ı ilk - Alcapone - Dtfa Paul Muni - Boriı Karlof : 
ı · . " Romeo ve Juliyete " Nazire ı 

f ÖLMEYEN AŞK i 
ı ı Vutberiag Heigst Laurence Oliver M. Oberone ı 
SSea•ılar: 11.30-12.4S-4.1S-7.4Ste .. C ertui, Paıar9da ı 

--o---
Altın 30 lir•' 

ya düştü 
htanbu - Alba fiatlerll" 

de din bir hayJi dBılifl
olmuıtur. Bir altın 30 liff 
Uıeriatlen muamel9 ııann•lr 
tedlr. 

üniversitelilet 
• 

eecesı 
Yarın akıam ıaat 21 el: 

lımirpalH salonlarında "Jı~ 
Üaiversiteleri Geceai" ••" 
lecektir. Bu huıuataki baSJr' 
lıklar tamamlanmıştır. 

o 

Pasifikteki 
Hazineler 

Japonya Pasifikte k•• .. " 
dıgı yeni topraklarla yaftlil 
ıtratejik üıler değil, (z••ı: • 
bam ~madde kaya akları 
ele geçirmektedir. il 

Filipinlerde ve Maleıf' i 
bilbasaa poluah, kaoçd 
Manili keneviri, Ckalıy bO~" 
ılt tunııtea !çıkmaktadır· 

Kauçuk iıtibsal [bak•lll; 
dan en bışta ıelmekt• r' 
1'39 liıtitaıtiklerine ~ 
Boraeo ve Saravada 36, 'il" 
HollaadaHindillaaıad• 3 ; 
000 Hindiçinide 66,00o ;, 
ıiliz Malezyaıında 385, 1-' 
T ailandda da 42,000 
kauçuk çıkmııbr. p 
Şu halde bu b6~ 

905 bin ton ~uçuk ~· il"' 
tır ki bu ada dliaya{ııtl t* 
linin yüzde 90 ı dedi•• .,t 

Harp 1 endüıtriıiad• eıd" 
y&k yeri olan maddel dl'' 
biriıide Manili• keaefiıl lif' 
Maailla bu l keneviri 1~ 
tirmek iabiıarıaı, ;, I' 
elinde tutmaktadır. 19 j," 

iıtibıal edilen kell•~. 
649,bln keat•li 1t11l1110f ~ 

Madenler baknaı•d•G; 
lay baıta ·gelmektedir· ~ 
1938 Liıtatiltikleria• (il'," 
Birmanyada b4SOO, ı 4ıt' 
11,800 Malezya fed•~ .. ~ 
letlerlnde 41 1800 öt• j ,,,, 
lezya 4evletleriad• d' j1." 
Hollanda Hindi.ta•;, I~ 
700 Hiadiçinide r,1 o•• ~ 
Tailaad da 14,900 t ~ 
topyekun 104,300 tod, ~ 
çıkmaktadır ki bG • 6f 
ya iıtibıallai• y81 ... 

demektir. 
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- .. _ 
Dostluk 
Ziyafeti 

tahmin 

Loadra(a.a)-So•1ıt' Raı • 
1a blylk elçlıl Bay Maiıki 
Loadradaa aynlaa T&rlriye 
blJlk ılçlıl doktor Tevfik 
Rllftl Araı ıerefine dla 
bir iıle ıiyıf eti il••rmiıtir. 
Davetliler ara111da Çin ve 
Şlli blyBk elçllerile Yuna· 
aiıta11 •e Saudl · Arabistan 
elçileri balaam11tlardır. 

--o,--
iiijıı•lbır tijıı iç 
ııoık birden doğurdu 

Bartaa - lla1aaotla kö· 
ylaclea Maıtafa Aka11n ka · 
r111 Ayıe Akar lklıl erkek 
&irisi kız olmak lıere iç 
çoçak birden clojurmaıtar. 

--------
ıız tıçırıat 

Aluacalıta Fatma adladaki 
kıı AıİI tarafı ada• kaçı· 
nlclırı iddia edilmiı ve 
saçla 1akalaamııtır. __ , _____ _ 

lllllfl GONON 11~~~ 

bir kadıı IBBi bir Tarla 
JBkllde. ildOrOldl rinde 

ve ·ev babçeıe .. 
patates ziraati 

lnegöl -~Mazai k&ylladea 
Necip kar111 60 yaılarında 
Kezban Dilli Konarlar kö · 
yüne giderken peıini takip 
eden ayni köydea Abmet 
oğla Naıap Karatay tara· 
fından blçak ve ıopa ile 
muhtelif •yerlerinden para· 
Jıyarak feci bir ıekilde 61· 
dlirmllıtür. Katil Na1ar 
kaçmıı fakat jaadarmaaıa 

aakı takibi aetice1inde yaka· 
laDarak adliyeye teılim 
eailmiıtir. 

-~ .. --
Hırsızlık 

lı.nirden Tar hu •apara 
ile lstaabala ıevkedilea •ı· 
yalar aakliae memar edila 

IHIHJia oğla Rllt~m --;; 
iM utafa Cifla Denlı lbnlİiiD 
adındaki ıalaıalar ıkıl b· 
mir nakliyat aaban•cla Mela
met otla lbrabim Hermaaa 
ait olan ba eıya balyalan•· 
dan biriıiai açarak bir top 
Nazilli basma11 ile bir kilo 
çay çalarak aaklamak iıte
dikleri bir ıırada görllerek 
her iki :uçla yakalanmıılu
dır. 

---o---
Randlılolllk ıı !\-"t 

-· - - - - --' uhıa taıılk _ · 
Çorakkapıcla Hava aci"ii;. 

da ki kadı• raad6vlcİÜk 1•· .... 
parak ba11 kadınlan lç;;i·., 
alarak ıaç iiıtl yakalaamıı· 
lardır. 

--o--

--- Dlakl aulaadaa •nua -
B11t1clu baıka tarfa•u yetlftirllecek 

patatesler, çimleadirilerek te dlkileblllne 
do ba da laer 1erde •• berkeıla 1apaca• 
tı it deiildlr. 
f Tohamlak olarak lr.U.mlacak patalelle· 
ıia orta blJlldlkte (50-70), takrU.• ,.. 
marta hlyllrllfl•d• •• dlııh olmalanu 
dikkat edllmelldlr . . 
Tedarik edllea tobmalak patateller; top• 

rai•• •e 1erlae tir• ıalaat .... ,. .... 
alua ıoaa.. kadar • •laam• .a.kla 
olu yerlerde düa 19' te dlldleWllr • ıa
al 1amralan• ..,., ılr•Wleeell bnetl 
doalana ııçmuladea IOara rulerlae tll
ldlelıılllrlu .. 
E. Fakat la• halde erk• clikmerl iti ••· 
m•J• terclla etmelidir. · 

Ge•lt ilçede tarla,. •• ,. •• ....... 
ri•e dlldleak patateller •• malar .... 
riacle 50 •• aralar ., .... 69 •allmıtn 
arahk bualralmaladu. Ulak llçlde n .... 
çelerlade yetlttir06ak patat.lula diki· 
minele çapa •• tarlar• dlkllecelr piltatel
leria clikimlad• patlak ••J• •paa imi· 
laaıhr .. 

EY ve ..... balaçeluta•· ., ........ ., 
.. , ıaatlmetre arahk bıralulaa aıralar •e
riape elliı•r ••tlmetre muafe ile •n•arl 
çakarlar ••hr •• bu c•kara 1·2 patatea 
koaalarak llerlerl 8· 15 ••tlmetn kaMı 

1topnkla lrtlllr. 
PaUak ••1• upu Ue Ullecek IH: N

lak •eJ• •P•... açtata Pssl I~ .. 
ellltu ••tlmetre anhlda .. r•lnla• ,.._. 
teller, ıapaaıa lldad ııclllacl• ........ 
iı toprakla kapabhrlar. Baadaa _,. '8 
ıaatlmetre arahk bırelalank aplu .... 
çlırilere de ayal .. lıdlcle patatuler ba .. 
lar •• kapabhrlar •• 

Y alaız ba .. lsılde p•ak um.el .... 
yaal kapatmak iP. ıeceraa el ........ 
rakılaapatat..terla pallak n1a .,._ ... 

itala lla,.aalar tarafa•du Pfa•IMll ..._ 
Ukesl varcllr. tııııak 

Kemerde allila aramuıa·... Oaaa lcla ı•• JllUnU llJI•• .... 
da Mehmet •• Hlteylaia lbldarla ablmak . .. rtlfle patat. elleeek 

Bıçak 

ldmseal• sapa• ••1• ,.Uata takip 118111 
tizerleriacle bıçak balaacla· I•• •pa•ı• bldardıta toprak de"Mmı._ 

Esrar 
~i!"'!aa~d!l!!!a!!!!!!al!!'y!l!l!!a~ka"""la!l!!!a!'!!!m!l!!ı!!lıtl!!!ar!!ll!. !!!!!!!!!!!!_. JPatateı •pu•• blalt ..... •'-

bUIUldUrllk f iSTiKLAL 1 ··~~d:;..klarıa 1a1r ••w J.r1 ..... ""' 
ıv evmi Siyaıt ıabab ruıtuıı ilam olaa patat• mllalart; t nıı .. 
ı 2 Mart Paıarteıl Glal 1 blJlkllflaı sin ortala•a ll5-2GO .. 

llrlçeımılikte Re .. t aclıa
clalıi ıabıı• lıerlala aran· 
mua•cla 1,S rram esrar ba
laaanlr yablaamııhr. 

ı lstaabulda çıkı1or ı aruıaclam. 

, 
ı Batm•barrirl : 1 
ı Nlıamettia Nalif ı 
ı Her ı&• iki ılyaıl maka·I 

_...._ ..,_ 

Dr. Fahri lıık 
lualr ...... 11:.. .. ....... 

Roatkea mltelaau•ı 
loatk• •• Elelltrt• t..a..ı.ı 
,....... lklael Beyi• Sokak 

M ... • a ... ~'9 ON • ..W9 

ı le, bir _ aık-!!._•tlt, alh-fİtr:-ı iz • A k • 
ı ra, iki:;:fildr JAllU, biruı mır • erlik Şabe
ı reportaj, dlrt romaa,- bir ı • d 
ı hlklye. ı ••• en: 

1 Tayyare siııemasında lt;.~6 i 
SBaı&acle• itil»area yeai •e mikemmel programlar baılayorı 
ı 1- l•rfllzce ıözlil te ıarkıh meıbar Amerikan opereti ı 

-- ıNoi Noı· Nanette ~ID, ıab ve •ileaceli ı 
ı fdm oyaıyaalar: ı 
1 Aaaa Neo•rle Rolaad Yaag ) 2-:Almaaca sizi& bByllr ı 
1 tarilaiK ı• • f t b Zarib Laeadarı 
1 fada ra IÇeDID Z lr& ive Villi Berrıll 
1 ile Walerce artiltla lftlrlklle •• ııarla doktorlar lçlaCle ı 

S. k· ·6.S0·9.JOcla Naaetteı 

Y eclek ıal.a1laraa malat ot.a ,......_ 
lara bır ••• llaziraa a11.U rapduba .. 
uae rlıterlle• lllam lleme plıNat a,... 
J i pılmaıbr. la ·roklamar: Wr eoll ,. ... 
saba,.. r.ımedljlacla. ufta .... --
dit ..utmiltlr. 

Yoklamaaaaı lıer laa•ıl •1r ıelleple ,.,. 
tarmaJU 11dek ıalla1larıa 1ae... ,...._ 
maya mlracaat etmelul keacll ........... 
icabladaadır. ADI talı ..... 107'..,.. 
kaanaaaa 10 ca ma•._U. • Ura ,.. 
CUUIM mal,k6m edUeceilal• .... 



SAHIFE4 j -------- -----[HALKIN SESi]--------------

120 Bin kilo zeytin 
yağı saklanıış 

----o--..c 
Antakya - Şehrimiz manifatura tüccar

larından elup ıon zamılnl~ada ipek kozaıı 
ve daha bir takım istihsalit üzerindeki 
muameleleri şüphe oyandıran Binbas Şıya 
Kebudi ile babaıı hakkında yapılan ince
lemeler bu iki şıhıın milli korunma kaau
auna aykırı olarak çok mühim miktarda 
zeytinyaiı ıtoku yıplıklannı göıtermi§tir. 

Şehrimizdeki muhtelif sabuu fabrikt..ta
. 11adalbunlar heaabıaa ıtok yapilan ıeyti~ 

1 yaitaın 120 bin kilu olduğa teıbit edilmifı . 
1 we haklarında Ctlmbariyet müddeiumumili

ğlace tahkikata baılanmııtır. 
Ba tahkikat aeticeaiade Binb11 ile ba· 

buıaıa milli korunma kaauaunun hiik6m
lerlne ıöre tevkifine müddeiumumilikçe 
llı•m gör&lm&ıtiir. 

Baadaa iki ay evwel ı.taabula giderek 
orada oturmağa baılamıı olan Biahu yapı· 
la• dawet llzeriae iki rBa evvel ıebrimize 
ıılmlıtir. EYvılld glia müddelamamiliğe 
çıtınlın Blabıı ile bıbııı ıorguya çekil· 

1 dikte• ıoara teykifhaaeye gönderilmiıtir. 
1 Ba çolr meraklı davınıa muhakemesine 

7al11ada bııla•acaktır. 

( 
"ı 

_ .. __ 
UYANAN ÖLÜ 

lltanbulda garip birivakaiolmuştur. Tıb· 
•ikatıma gwe Beyoğluada fAbanoz ıoka
jaada lrfaa adında bir kıdınla münase
beU. baluaaa kahveci lbrahim yine ~ lrf an 
amada bir erkek ltarafındaa • ( yaralaamıı 

_ ve baıtaaeye kaldırılmıştı. Hadiıe ıayle 
olmuttar: 

lbrabim bir kaç gün evvel Bayın Irf a· 
aıa odaııaa kahve götürdüğü zımaa bir

ıı de•bire elektrikler ıöndür&lmüş ve lbra
him bıçaldumııtır. Kahvecinin anlattığına 

a ıöre badiıedın ıoara baıtaaeye kald1rıl· 
- mlf' bilAbare öldüğü kaaaatile ölülerin ko· 

- •• ıdap yere götürilmDştilr. Sabahleyin 
lbrablm~a eeaazeaiai kaldarmak üzere ge· 

bi lea bati.meler oaua yattığı yerden doi-
f ruldağallD ve: n Bea neredeyim" diye ba· 
• iarclıtıaı goraüıler ve korkularından (kaç· 
r~ mıılarcbr. Baaaaa sonra lbrahimin ölme-
c dlil aalaıılm~'I ve bir uıüddet l haıtaaede 
[ tedavi edildik.ten ıonra çıkmııtar. Bu garip 
i hadlHDia r mu"1akemeaine altıncı ceza 
z malakemııinde .4>•ılaamıştır. Öldüğü Haı· 
N laa davacı lb~abi:'D mahkemede; 
D - Ya maazai:-'h .ölseydim. 
j Demekle •• keaJi~·dni var•n lrfa~ıa ce· 

1ulaadualmaınw [iıte~ıı,1ktedir. '!t'Jahk~me 
_falaitleri. dinlemek için ~ııka bar guae 
r br•lrdmı.ıtır. 
H -----
r Tabii ~ edl;Jdiler 

r Y . · .,1u &. ,fet Ülgenle 
ıd Ankara - Urfa mebıı.. , .... mutemedi 

J•ieai maarif cemiyeti koa~CJ ,avada adı 
Zeki Ülgea hakl~rıuda·. ~çala~ ~ t Ülgenia 

eçea ıahitler dınlenmııtır. _Ref~ et etti-
~ocuklara ve gelini ke~dilerıne 11a~ ;yeleri 
rildlii iddia edilen pıyang? ik~aaı. ·~1 eri-
bakkıada geniı izahat vermıılerdır. ~ u-

,AI•• tevkif kararının kaldırılmaıına ve ' 
bakemeain bu Hbah bıra~ılma11aa ku~. 

re: wermiftlr. Zan altında bulunanlar geç vakıt 

RAÖYO • TELGRAF HABERLE 
Almıınlar mu· Çin kuvvetleri Hindistan· 
hasaj!'adan kur- dalgalar nını önle 
tulınak için halinde • • 

ıçın 

uğraşıyorlar 
Stokholm,l(a.ı) -Royter 

JDahabiri bildiriyor: 
Straya Raıyada çok tid • 

d 'etli ç•rpışmalar oluyor. Al· 
m talar burada çevıilmiı bu· 
im ıaa 16 ıacı ordunun bak· 
IİJ' ?ıini kurtarmak için bü
yii\ : takviyeler gönderiyor
lar.. Söylendiğine göre ba 
çarp ıımalarda 4 Alman tü
meni yok olmuıtur. 

Str aya Rm ıehri Almaa· 
larıa:n ıiibim bir iaıe ü11ü idi, • 

Smo leaık ile Vlazma arr.t-
11nda ı\ 'ddetli mubarebr.Jer 
devam ~ 9diyor. Almaa'ıarıa 
Dorogob. ozo geri almak için 
b&y&k ta~'cviye kıtaları gön
derdikleri aalaıılıyo{ .. 

Kiyef sevreainde Raılar 1 
gilnde 17 yer alm'ıl bir pi ya· 
de alayını İımha e etmiılerdir. 

---~--

Jspan·yol 
Uçak~,arı 
Madrid(a.a)- Tam terti· 

b .. tlı 24 av btyJ areıi Sevil
dea buraya gelmiıtir. Mavi 
tümdlİD dif er tayyarelerile 
birlikte.şark ct ~pbesiae gide· 
cektir .. 

--.oı--

ln~~iliz nazırını 
]l:abnl etti 

· Kııbire (La)-Kıral Faruk 
dün iagiliz devlet nazırı Lit · 
terle •au kabul etmiıtir. 

Bı aıvekil Nahaı paıa dün 
öğle yemeğini lagillz bliyuk 
elçiliiiade yemiıtir. 

----
Mııcar kurmay 
batkanı gitti 

So~~Ja ( a.a ) - Buradaki 
Macar kurmay baıkaaı mai· 
yeti ile beraber diia ıabah 
Bulg;ariıtana gitmiıtir. lıtaa· 
yoncla devlet adamları ve 
aıke .ri erklnı tarafindan 
uiul'laamııtar. 

1'ojo izahat 
verdi 

T okycıı(a.a)-lmparatorluk 
harp 5koaseyinde Bııvekil 
general Togo Hauıa r gidi· 
ıatı ıiyaai. olaylar etrafında 
izahat veı'IDİftİr. 

Çungking (a.a) - Jıpon
lara karşı blyük meydan 
muharebesi vermek için bii
yük Çin kuvvetleri dalgalar 
halinde cıauba doğru ilerle• 
mektedirler. 

Çinliler dllşmaaıa Maada· 
laya doğru ilerlemesi takdi • 
riade burada Japoaları dur· 
duracak surette mevzi al· 
mıılardır •. 

----
Jauon muvaf
f akiyetsizliği 

-----·,--
Batavya (a.a) - Japonlar 

ceaup Paıif ikteki bareketle
riade bilyük bir mavaffakı
yehizliie uğramıılardır. Beı 
güalük muharebelerden ıoara 
Japonlar Timora zıptedeme· 
miılerdir. Burada Avuıtral· 
yah aıkerlerle yerliler bir-
likte' şiddetle muharebe et
mektedirler. 

BALI ADASINDA 
Bali adasında olup biten· 

Jer bilinmiyorsa da buray• 
aıker çıkaran gemiler tahrip 
edildiğinden Balideki Japoa 
kuvvetleri tecrid edilmiı bir 
haldedirler. ---
Toruillenen 
Alman 
Kruvazörü 

--o,--
Londra ,, Radyon-Britan· 

ya Bahriye Nazırhğıaın teb· 
Jiil: 

Bir Brltaaya muhribi bir 
Alman kıuvazörüae muvaf · 
fakiyetle hücum etmlıtir. 
Norveç ıahilleriade rörönea 
bu kruvazör bir torpil ile 
hı sara uiratılmııtır. 

Loadra ( a.a ) -
Hindiıtan iıini ele 
Baıvekil incelemeler• 
mııtır. 

Deyli Telrraf; ffl 
meselesi hakkında d 

.. Kongreyi yatııtı 
mız takdirde, Hiadl 
en kuvvetli partini• if 
iiai kaybedıceilı. Y• 
da wabim bir iıyaalı 
ıılaıauğaz. Bltia bll 
batler Hiadlliler( 
lamaz. Yeni bir mul 
ve çahımak llzımdır· 

-o 

Rusların çe 
me harek 
Moıkova,(a.a)-Kdl1 

tarafından yapılan ~ 
hareketi neticeaiade 
Ru11a dolayındaki ç 
9000 Alman askeri 
edilmiı bulaamaktıdl" 
çevrede temizleme 
tine mlıtabkem ao 
talfiyeaine hızla de••-' 
mektedir. 

Hiyanet 
Casusluk 

Nevyok ( •·•) -
Müddeiumumi Ridoı. 
bazı askeri e1rar 
ribi, iıtihsal plialıfl 
muıtar. Bir tekaik 
ada bau 11rar eıftl 
ve bızı ameleleri• 
tayyarelerine iıarel 
leri haber verilmiıtlt• 
Loı Aajeleos (a.a) -"' 

2,15 te bir uçak 
tür. Derhal midaf" 
yaları ateş açmıı '' 
etrafını mermi iaf 
ıarmıştar. 30 kadat 
tör röıterilmlı. fak" 
da buaua bir uçak 
baloa olduia aalafl 

--o--
Karmona 

Tamirdea 
tek. kruvazö 

rar 
• • 

cumhurre
seçildi ısı 

Rıo De Janeiro(a.a)-Sin
yor karmoaa tekrar cumhur· 
reiıllğiae seçilmesi &ilerine 
yakında ıedakat yeminini 
tekrar edecektir. 

Loadra ( a.a) -
nazırı diyor ki: "la 
naamaıı Almanlara• 
vazörüati tamire m 
bale koymuıtur. 8 
ıörler tamir ediliyor 
terenin deaiılercle 
gemilerin adedi 
aıağı deiildir. 

b tabliye olunmaılardır. } 

a~ı.:::.:~---~---------------:-·-:--:--: 
f: Milli oiyaneo biletlerinizi ( Saadıt ) 

Klt••lnden ah•ıı.. Çorakkapı Polt. 
..,.. ••· '" "••• ı.uı. oaı•ı• 
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