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ON DAKiKA 
LYADA Amerika da !Cenubi Balkan 
n -ltırıf uçan esraren- lardan Süveyş 

ılı ra-ıı- giz tayyareler ve lraka doiru 
IUll! hakkında 

--.....___ Vaıi ıtoa (a.a)- Vaıiaı· 

&zeriacle dolaıarak llomba 
atmada• ıeçıa •• V aıi•ı· 
toacla tehlike lpret verilme· 
ılae ıebep olaatayyare hak· 
m•da h111I olaa kaaaate 
r6re ba tayyare 3500 metre 
y&lrıeldlkte• uça• •• keılf 
yampmak makıacllyle dola· 
pa bir cllfmaa c11a1 tica
ret tayyarul olmaktaa baı
ka bir ıeJ def ildir. 

Bir tavşanın 
arkasından bi 
lerce sevirci ••• 

Nevyork (ı.a) - Hollanda 
orta fatboJ ıabaııada blaler· 
ce halk ıpor oyaauaa HJ· 
redulıea aaııııa mıydaada 
bir tavllfa• 16r6Dmif, oya
na HJreclealer blrdeablre 
lıorıeyi terk-.derek tr tavaıa · 
aıa ark11ındaa koım•i• ko 
yulmaılrrdır. 

Ba bal Hollaadadaki aç· 
bfl aiıterea bir delil ıayıl · 
maktadır. 

Londra, (a.a) - Poleftlya 
baı•ekili geaeral Skortld 

ı bir nutukta demiıtir ki: 

- ~Raıyada ufradıkları 

•iır kayıplardaa ıoara Al· 
maalmr arbklLealaırad Moa· 
kova •• Kafka•J•JI ayal 
ıamaada ele ıeçlrecık [de· 
recede kavetli hlcamlar J•· 
paeak daramda deilllerdlr. 
Fikrimce Alma•lu çıaabi 

Ukrayaadaa Kafkaıyaya ta· 
arraza geçeçelder ıimall Af· 
rika ile belki de ceaubl Bal· 
kanlardan SilveYf ve lraka 
karı• taarruza geçerek g&n .. 

dea ıllae f aılılıt•• petrol 
ihtiyaçlarını karıdayacak 
bir çare arayaçaklardır. 

Ancak ba 18tikamıtlerdı
ki taarruılarda ma•affak 
olmak mihver de•letleriai 
yakın bir gelecekte tam lıe· 
zimete uğramaktan kartara· 
bılir. 

-
Yeni şekilde ekmek 
tevzii hurin baılaclı 

Ekmeği• yeni aaal dairealade te9sll ft
liyetin bag&ak& tebliil Uı baah•• il• 
barea tatbikin6 baılaam11br. la telalll• 
lfÖH aflr ltçilerla eıldıi flbl 750 ..... 
bliy&klere 300 ve yedi yqı•daa apit .._ 
çocuklara 150 rram ekmek ••rll•cektlr. 

o 

lstanbulda ekmeje 
lıhıt unu kırııtırııı11r 

lda•bal- Y •al tayla eclllea mlktallllla 
ekmek tenlab ıılarlam•• •• ı••lnn. 
itibar•• bafhracaktar. 

600 rnmhk ekmekler •• Is.... ..... 
lacakbr. 

Ekmelderla n•sl•I beyaılafhnMIE -
aalara Jlad• alb yedi laupetl .. • •••1AI 
aaalbnfbnlmuı beledl,.c• karar •
alıam1fbr. -Çay ve kahve 

inhisar lanı yor 
Aakara - Habar aldıjımaa rl,., tle9 

ret ofiılaia ıllacle mevcat ve ,_ ... 1 
mUyoaa ldlo111 balaa çay " bll•ılım 
para• mabWM.._ l•"'urlar .... Nliie---
devrl lci• Ticaret ••~ ...... ... 
veklletl uaıı•da mllakenlere M ... n• ı 
tar. Ba baa111ta lla ulafma,. vanltllla tak 
dirde idhal eclllmlı •• edilecek ola•.., 
ve kabveal• l•lalurlu •eklletl taret. .. • 
ıatlıa çıkanlacaja ralrl •e llpn slW ..... 
ıar albaa alıaacafı talamla .Weceldlr. 

iL N Akşap evler ·de sigor. 
Belediye seçim işleri hakkında . ta edilebilecek 

Belediye kaaaaaaaD 33 acü maddeai•den iıtifade ola· 
•arak 1942 Belıdlye intibababaıa kolaylaıtarılma11 lçia 
ıebrlmizi• merkez ve Kartıyaka Belediye ıab6ıi de dahil 
eldap &aldı 15 latilaap daireıiae aynlmaıı ve merkeı 
latibap beyetiala 10 Karııyaka ıabeıiaia 7 ve dlier 13 
latllaap clalreıladea beherlain beıer ldıidea ibaret bala•· 
ma11, Belediye mecliılace 27 ·2·1942 tarihlade kararlaıta· 
ralm11 ve ifba karar Villyet Makamıacada tHdlk edllmlıtlr. 

latibap dalrelıriala ihtiva edeceği mahallelerle uaclık· 
larıa balaaacaldarı yerler ve la ti bap ıabılerlae rlyaHt et· 
mek bere kar' a ile ıeçilea Belediye mecliıl aıalarıaıa ad· 
lar1 afatada riıterilmlıtlr. Keyfiyet 1580 ıayıh kaaaam 
35 acı madcleılaı tevflkaa illa olaaar. 

m Maballeaia uml Saadıfl• balaadata latibap reiıliil••I la· 
'- Diyor yerler tibap ola••• lmıcliı 
, • ~ aıaıınıa lıml 

> - ··-- ------ ---------
___ ......... _ Y"loeliv lacinllı, Ilıca, Bçka·: 

batla ı•· 111lar, Glıelyah, 

• 
laa1raa- G6ıtepe GIHlyalı poliı karakolu 
•IClmle Mitatpafa, M11ratreiı, 

llaHa Ka11• 

Barbaroı, Tarıatrıiı, 
~•tfaki Kıbçreiı, Kemalreil, 

8'tt .... fnnetlai Çaakaya Karaatiaı belediye Mın. lbrablm Halit Atıl 
,_ ti Ye c.... Salıpçloila, Y ddız 
~~ıtır. Fe•ıipa .. , lımet la6a&, 
-...ıovlçla Koaak, kabramaa meıçit, 

·-..~: .. lttı Keıtelli, Uj11r, Tlrk 
MU... YılmaL Haa Malamat camiiade 

-o. ...... 
HaJri Plad&k 

Aakara,-Ticaret vekllıtl allpp ...... 
de ılıorta eclllmaial t .. la lçla lalı na.. 
alm11br. 1Ca1meti 3 bia lir•JI ,....,_ 
abıap baaelerde f dvu lfuldan sl11ll• 
melulıla alrorta edlleltUecütlr. 

Slrorta tarifealaia ba albl ............. . 
edile• kıımı ylbde 50 tea.U etil'-.... • 
karar martta• ltlbana tatlllk loİ•---· 

Kabine toDlandı 1942 
bütçesini kabal etti 
Ankara,(a.a)- icra V ekllleri He,.tl ... 

ı&• ıaat ıs,ıo .. lapekll Dr. a. S.,. 
damı• rei.utlade toplaaarak 1942 ..... 
ainl mıuker• •• rubai E•tmlftlr. •ı• 
yarıa aa,ek llUlet Mecllu• IYerllewl&llt. 

Petrol ve motorin 
yağı getirildi 

Usa• zamanda•laerl bekleaUa Wr ,,.. 
motorla yafa lımlr• ıetirllerek allbMı· 
lara laıe mldlrlltlncı verifmıie ••ti•• 
mııtar. Ola tehrlmiıe ihama lbtlu ,.._ 
rolda gıtirilmiıtlr. Ba (petrolludaa endi 
Jımir kauluıaıa lllat1,.ç1an lrl ..... •11• 
kalaa kınm .. larimls ......_. 
tıh•ı Hlleceldlr. 
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!Melek mi, Şeytanmı?f ~Şehir Haberleri-
: -24- Y aıaa:SIRRI SANLI ı •iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİii-iiiiiii 

lhtikir milgoneri Ziga Sokulga •. ViMlieycel~ !Jmdum 
b. ")d . ısın e 

nın ır mu ası.... 8 .. t ipe ıeaç kızların ve varlıldarını bayal· U çe 
lere kapbrmıı kadınların ilibi bir kudıi- VHlyet b&tçe mfizakere· 
yet verdikleri •tlc rliy•lan Nihadın naza· leri din vali B. Faıd Tuk· 
rıatlı 11cak bir ra 'kı mezesi kadar kıymeti Hlıa riyHetiade top· 
yoktu. laadı.: Müzakere netice· 

Arbk oaua g6rel ıözlerlae,. giiıel rözle· ılade 1942 yılı varıdat b6t· 
riae •• m&tenaslp boy ve posuna röoül çeıi. kabul edil~iıtir. BBt· 
••rmiı kız ve kaclıalarıa çektiklerini ıiz çeyı tevaz&a ıçfn varıdat 
clllş&nli•lr.. faııllarına illveler yapılmıı· 

Geaç kadın bu ıözleri söyledikten ıoa· tır. MAAŞ ZAMLARI 
ra y&rekler ıcııı hilciyesini anlatmıağa Huıas" ·d ı · ı 
koyalda· ı ı are memur arıy e 

B · muallimlerin maaılarıaa 1•· 
- ea hazırlandıktan ve Nihat ta bir pılan z k 1 w 

kadıadan fazla bir dikkat ve itiaa ile kea· mi n.am •edrtı ı11nıa dumal. 
dul bl '-! dB muvaıea en yar ım a 

De ~ çe&ı ıea verdikten ıoara ka- temlai llyilaa11 yapıldı. 
pım~ oalade mahtqım bir otomobil VARiDAT FAZLALARINA 
cl11r111111 ve bizi lraı ıibi lhtikir mil1one· JLA VELER 
rlala kocaman apartmıaına uçurt- Ferej ve latikal harç faı· 
m•ffa., Jıaa bia Ura ilivetea k6y 

Nilaat otomobilin .,.. ıözleriai alaa parlak idareleıiadaki taı oc•kları 
ve Jamaıık kadifeli koltuıuaa kurulduk· varıdatı merkez varıdabaa 
taa ıo•ra ıoföre radyoyu açmaıını emret- alıaacak, yardım kolları 1,50 
ti. Otomobilin radyosu Strauıun hülyalara metere ve 100 metreden 
kaaat veren bir valıınr çaf1rkea Nihat yukarı olan taş ocaklarından 
coşta ve baiırdı: da maktu bir reaim ahaa· 

- Ne ~amaa bıaim de böyle radyolu, caktır. • 
k 1 if · d h Oiomobillerle . kamyonlar a or erı, a ı bir çok otomatik konfor· 
ı la b ve otomobillerden huıuıi 

Bazı evlerde 
araştırmalar 

yapıldı 
MJJli koraama kanunu•• 

uygun olarak Berıamada bir 
çok evlerde ait] bir araıtır
ma yapılmış, 21 evde be
yaaname harici fazla hubu· 
bat ıaklaadığ't te1bit edil· 
miıtir. 

Bu hububat m&aadere edil· 
diği gibi ıahipleri de adliye· 
ye verilmlerdir. 

Dliilide beyaaaıme ver· 
mediği anlaıdaa Ali Y avaıla 
Seyfullah SaiırıöllD evle· 
rinee araıtırma yapılmıı •• 
fazla miktarda ballabat ba-
babat buluauak kendileri 
adliyeye verilmiıtir. 
Çeıme kazaııada 16 eyltU 

maballealade oturan M&mta 
Çakar, kiloıa 46 lnıraıa H· 

blmaıı icap eden keçi etlai 

60 karuıtan Httıiı icldiaılle 
ihtikir maddesinden adliyey• 
verilmlı velOlira para ceıı· 
ıına mabkiim edilmiıtir. 

---,..o--
Hırsızlık 

Şeaitlerde Abmet T-_jj 
fabrikaııada ka vaıbk pr:~ 
Şem1ettla otla Mebaaıt Mlffı-..ı 
rikaclaa 108 lira kıJ• 
deri çalap Ahmet of.. ..-... 
nin evine nklaClıjı t 
edilmfı ve ıaçlular fi 
mııhr. 

§ Borao•a Narlık•J11

14 kilacle Muıtafı oj'la 
Şerif ofla Haılml• ..., .. ~ .... 
ıiacleld demir kısık~~ 
rek çaldıjıadaa yak..,.....-. 
hr. 

o 
uı P • öyle bir otomobilim olacak? Şal mahHebece ahnan eerginia 
dakikada lrarııma zenginlerin, zenıinlijia zammı teklif edilmiı ise de 
ale1lainde abp tutacak bir adım çıkıa hiç gelcek celıeye' ikalmışbr. 

---o--
y ardımseven- . lstaabulda ıt 

d 
latanbal- Meıba•ı4" tereddlt etmede• o iada onun ıfzıaı pır· MÜHiM TRBERRO 

çalar, ıarahaı ıımarla11m.. 8. Klzim Taaer 6000 lira ler arasın a b.ç koyan keıilmeaait•· 
-•- ıiıea keıilea bay•...., _Jj __ *•• tebeır&de bulunmuıtur. Bu 

Nllaadı•, karım diye takdim ettiıi met- homiyetli •e yurtıe•er vataa-
rui r••~ kadıma ıaıeteci Necatiye uzan d•ı tebrlke llyiktir. 
azadr1a aalattıiı bu yeni ve ihtlkir zea- HASTAHANELERE ZAM 
rlabüa b&tmetU apartmaaıada olup biten- Hayat bahahhğı h11ebiyle 
leri biz buraya bllllAtea aakletmeie mec· Memleket ve Eşrefpııa baı· 
bar kaJuoraz. tabaaeleriain tabıi11tıaa dahi 

Çlakl orada IÖyleaea fazla IBkl açdr 40 bia lira lliveaine karar 
aöalerl, yapdaa fazla çıplak el ve dil ı•· veıilmiıtir. 
kalanaı ıazete ıBtaalarıaa aynen geçir- ----Z-----
mefi m••afık fbulmıyoruı. ayi 

Yeai ıeaıin bay Ziya Sokalıaa, kendi· Şarki Karaığaçtan "Eıref 
ılae takdim edilen Nihadıa ıözde karısı Şenel., na mı na olıa nllfuı 
ve laakikatti metreıi bayan Şadiyeyi gör· hüviyet cüzdanımı kaybattim. 
d!l'tea ve oaa baıtaa aıığıya ıOzdüktea Dalanlar Tepecikte 1151 ıo· 
•.ara Nibadın tiddetle eliai 1tkb ve Şa- kpkta 23 aamarala evde 
diyeye .h~tabea ıu ıazleri söyledi: Bekir oilu Eıref Şenele getir· 

- Sızı b h ·k li..1 dikleri takdirde mlkifatıaı · , a ın a ae g&zelliğinizdea 

Yardımıevealer cemiyeti 
bmir tubesi ıeaelik koaı

resi dla Vali B. Fuad Tak
ıalıa ' riyasetinde taplın· 

mııtır. 

Okuaan faaliyet ve be11p 
raporu takdirle karıılaamıı 
ve ayaea kabul oluamuıtar. 

Y apılaa ıeçimde idare 
heyeti izahklarına baya• 
Ke91er TukHI, Meliha Talü, 
Rif kiye Bekir Seyrekbaıoğla 
Cemile Çallu ve Nebahat 
Tanıa seçilmiılerdir. 

Ayıaca 25 bayaa da fıll 
lulığa 11çilmfılerdir. evvel IİIİD fİbİ müıtesaa bir kadını HÇ• alacaklardır. 

Hiiadu dolayı kocanızı tebrik etmeme ------------··--------
mllMade ediniz. Sonra •ize bir miljdem i Elhamra Sinemasında ı 
911

• Bay Nihat aı zamanda büyük bir ı Biltlln dtınyanıa y•ıine sevimli Jöapr~miyeri i 

kuza ve .. ;ırdır. S
lerde az hı•aD 

JiiıBndaa llatla~ 
bir ıelrilcle y&k 

tenete lravuıacaktır. : 

-Arkası var- : TYRONE POVER'in i ---~ '---.. --Iİllll----.;.. ... ___ • Liada 1Jarnell ve Basil Ratbbove ı 

~::;o.Askerlik Şube- i zöRCt' UNtt•i• EiS ŞaRETı i 
• ı Seaaılar: her g6a 1·3·5-7-9da Cumarteıi·Pazar ıabahlldeı 

Yeaek ıubaylarıa mutat olan yoklanıa· ---------------
ları her ıeae haziran ayında yapılırken bu ı 1 ı 
Hne ıöaterilen l6ıum &zerine oabat ayında ı YENi SiNEMADA f 
yapılmııtır. Bu yokl~m•ya bir çok yedek 
ıabayın gelmediğinden bir hafta daha tem· 
dit edilmiıtir. • 

Yolrlamaııaı her hansıi bir sebeple yıp· : DAMGAl.I ADAM 
ı ilk - Alcapone - Defa Paul Muni - Boriı Karlof brm111a• yedelr ıabaylar1a bemen yokla· 

maya m&racıat etmeleri keneli menfaatleri : u Romeo ve Juliyete ,, NHire 
lcabaadendır. Akıi taktllrde 1076 ıayıh ı o·· LMEYEN AŞK 
ba1111aaaa 10 cu madd11il• elli lira para ı ı . 
ceuıı•a mahkum edileceil•la bilıl edi- ı Vutberlng Heiııt Laurence OH•er M. Oberone 
......_ ıs..•ılar: 11.30-12.45 -4.1S-7.45te .. C.ertııi, Pazar9da 
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--Ul. ııılııu l_Boz~_öy~oh~::-~~: !Bütçe yi denk- ~ONü~~~~~ 
!'~ :ı.t'ı'ılfllldllı- Bakars.. ağı :şti . _ _,m_:"_~ için Tarla ve ev bahçele-
~1. •• ·11 olur, bakmaz- rinde patates ziraati .. a ~ &· Viliyet huıuıi hütçeıial 

tı •• :.ı .,. 11' llllddetlea d .., b ----
~ • .:~ ceza maJı.. SBD ag ••• tevazün ettirmek için ugün _ DDak& nuıhadaa clevam _ 
~ 'li'!!ut umumi mecliı ıaıt dörtte Pıtateıin bakım iılerl: 

Uil':I llaaaı devam -•- toplaaacakt•r. Bu müvazeaeyi 1 k b •-' ~ ._,., h •- • SirgDa er; topra tın lr ••rıı kaclır 
lllldd T illa ... • Köylimüı kızlar1ivriıiaia temı·a huıuıuada mecliı ya .ı 'hlullll dil · yükseldiğiaae pıtıte1ia birinci çıpau 1•· 

61ıılr:- LJ..:.L , D yamıcıadadır. Eskiden kö· umumi mllvızeaeden yardım 1 b d 20 25 11-.1 1 
. ._ .._._._..,.•m111tar. - yla !etrafı bığlıktı. Her k •

1 
pılma ı ve un •• • gill ıoara •••c 

~ l~pbnl- talebine yahut i vergı ere defa çıpalanmalıdar. 
11118811 Beh· çiftçinin en aıağı 0 • dö· zam yıpılm1111na karar vere· Hava kurak Jlder ve ıulama imklm 

li....::~."-ldlr. Saçla nüm baiı vardı. Bağların tiı. me•cut olarsa bir defa bolca ıalaamah •• 
llL....~ 1 aruıaclaki derelerden ayna ul 
.,..,.._ O ay •••el gibi ıular akardı. yazın ce.. ---0

-- iiçiiacü çapada ayal zamanda bot an 
i.111 S.ıtaaahmette Jbt•kA dolduralmahdır. 
~.· 111 ....... ar1a· hıaaem gibi il .!ak, günle· 1 ar E'ter iki def• çapalama yapılacakaa 2 el 

11
._••dllladea ylı riade. kırda, harmanda ya·. Tirede AtatDrk cadde· çapalama e11İaıında ayal ıamıada bot••· 

"9-.__,.ff ili11 16 Jaıla- aıp kavralduktan ıonra bağ ıinde tuhafiyeci Yusef ~ojlu (arı da dolduralmahdar. 
•rl mltuddlt arasına gidip bir kore do· Bohur Aadiı, 11tbğı yerli Pıtabıia haıadı ve haıallb : 

ba..~'I ı. laıçaldararak Jaıtık mı, yürıiimize ferah· dokumalara ylikselr. fiat iı· Yeıil ıllrglnlır ıaranaca1a, kanua•i• 
~~ lak r•lirdi. , Aiuıtoı ayında tediği yine Tiıode Alaybey baıladıklsırı zaman pıtıteıler toprakta 

1.·.~- (lllcld•I· ııpıt ıepet taııdığımıı ~uğ· ıök&lebilirler. Maamıflb 1amralan bir mM· ~-~ caddeıiade Hayim oğlu tu· t •t •trUaadald rah, taze lzllmler hem ,. ek- hafiyeci Alberto Uzguaer det daha toprakta bırakmak oaluı• düa 
• 1•P11uf mı•••• mej'imize latık olar hemde piıkia, dıya•ıkb olmalar1aı temı. eder. _.. .... ,r.!~• lluafferi içimizi nrialetircli. Hele yazma tülbentleri yüksek Patatesler; açık, ı&neıli havalarda .&ki· 
'-~lcl •ıc11r fiatla utböı iddi~ıile tutul- k t t L a-tı el ı ,_q~- • v • ıerıl zımınl!.. Kızlar gelin- • lerek hir aç ıaa opra.. .. • • 1 ••· 
'- I •cler•k ıaç· ler ldSy delikaalıları ıiyiair muılardır. şia tuiriae bıralular1a biraz ratabeti tid•· 

--...:: kıa- ~s Dikilide lımet mahalle· k b ki ti ti ilml 1 B ,,:"'t. ··••aa • kuıınırlar, bai ar11ına da- rilmit. a a an ıer eı r 1 o ar. • 
..... - , ..... ·~·~ ••l•I• 14 dlacli ğıhrlardı. O zımaa, bağ aiade tüccardan lbrabim tarzda patateıler claba iJi ıaklaaarlH, kı~ 
~ 1•ce lllm cııa- araıı mabıer yeri gibi olur· Ökıüz, 20 ton baklayı pe.. ııım•z ve kllfleDmtıler. 
~. "hai11aı lıtımlı· da. Gtıad&ı akıımı kadar rakende olarak Htmak ıu· -SON-

~~~ - ı • ı•- ı ı d retile devlet emrine aykırı ~ a~"!a•f ........ a...... rı il .ım an omca ar aa 
lıl11.. ~~·• laaarlamHı koparır, ıergi ·yerlerine ıe- haıeket etti(i iddiHlle ad· 
ntt, ~ il•• lltrakıl· rerdlk. Geceleri deHkanhlar liyeye verilmiıtir. 

yer yer toplıaırlar, çalarlar, :r 

oynarl1rdı. Kadınlarda bir lzmı·r Askerıı·k 
keaaıdıa aeyrederlerdi. 

Sergiler ıetilip bittikten b • d 
ıonra bırakır, itlmize gider- şu esın en: 

Göıülea lôzum:üzeriae ıu
bıt 942 ayı için de bııla· 

yaa yedek 111baylarıa yokla· 
m11ı aihay~te ermek üzere• 
dir. Her ne sebeple yolda· 

dik; baııada beklemezdik 
bile bir başıadın oblr bııı· 
aa kadar süren baılırıa bir 
tek bıkçiıl Yardı. Oda gün .. 
düzleri ,, Hecey, kim var 
ordı?" diyerek t 1ıezer, [ do-
laıar, ıeceleri uyku çekerdi masını yaptırmayan yedek 
biç kimıenla serıiılae do· ıabayları• hemen yoklama· 
ka11an bile olmazdı. Birke· lanaı yaptırmaları yaptır· 
re rdöadlirmeğe giderdik, mayaalar hıklarınd:a 'kanuni 
ıoarada toplamaya. takibatın yıpıl•cığınaıa bil-

- arkııı var - ıi edinilmesini. 

IZMIR SULARI T. A. ŞiRKETiNDEN: 
Şirketimizin blııedarlar heyeti umumiyetinin ıeaelik adiye11 

içtimaı 31 mart 942Hh güaü HatlSde lzmirdeki merkez biaa· 
ııadı yapalacıkhr. 

Toplaatlya iştirlk edecek hisse ıabiplerinia aizamaameaiai 
27iaci maddesi veçbile içtima riiatıadealOgüa evvel bi11e ae· 
aetlerial tlrket merkezi idareıine veya Brükmeldeki Brükıel 
baakaııaa ve ıubelerine tecdit etmeleri.• 

KONUŞULACAK iŞLER 

YOnll blOZ 18 ıııtırıırı 
aasn · uıkaıııı? 

Yüalü bluz veya •••terleri• 1ıkaaııhkha 
ıoara çekip kııalmama11 lçla ı• pkllde 
yıkayınız : 

10 litre ka711U ııcak ıa lcerlala• H .... 

gram terebeatl Ye s,..am amoapk ab• 
nız, ince ince ıeadeleamlı bir Ç8JNk ka
lıp heyaı ıabaaa ill•e ederek . telle nra• 
rak k6pürlBaiı. 

Su ılık olanca ve el dayanır bir Mle 
gelince yıkıaacak Jlalllerl içi• laaabn• 
nız ve biç çitilemeden bamar Jotanr tiW 
yoğurunuz. 

lbk ıada birkıç defa çalkal.Mdall .... . 
ra iki ba•la ara11aa ıanrak kaıataaaJ. 
Hafif nemli lkea tenladıa ltllı,U.11. ---

Evdı bauaz ,aınır ••• 
Evde be1az peynir yapmak laabllcllr. Ec· 

zanelerde ıatılaa peyair maJUI• ... •b• 
alınız. Sütlla ballı olma11aa ltlaa ecllDis. 
Ateıe koy11a111, ılit parmak MJ&••* •· 
cıkbkta olanca atett•• ladlrlab. lfla• Wr 
~ile ılite kahve kapjı maJ& b-bll• ma
ya karııhnaız, lıtlhal 6rter•k ıhk bir ,_. 
do btrakıaıı. Bet alta ıaat lçiade peplr 

' tutar. Temiı bir · matfak toıton plmt de
ğirmi bir şavaıpar lçeriıiae ko711 JOl•I 
halindeki peyairl döküa&ı. Torto•• ·~· 
larıaı bağlayuak mutfakta bir çl..t,. am• 
Dız altla• bir kıp ko1ma11 ela •••tm•1•· 
DiZ. . 

Bir kaç •••t lçlade 1111a ılıllllr Y• ..... 
fıs taze peynir olar. · 
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:::~.~f RADYO :-TELG AF HA E LER 
Oıbny K ıhlre' yolu ile t; Loııdraya gitmek :: AMWS"5Gına'ral wa1ll'I 
Ozere bu akşam saat 23,50 treniyle hare- Universite,de ıRuslar Sibirya-
ket etmiıtir. istasyonda Vekillere riyHeti- • • d h .d laburaa ·ııılll 
cumhur umumi kiitibi Kemal Gedeleç, . bir Sigara IÇeD fa• B ta Şl at mi 
çok mebuslar, hariciye vekileti umumi ki- lebeye yer yapıyorlar? lırııııı 
tlbi Numaa MenemeDcioğlu ve umumi ki-

T ) A V ışinıtoa (a.a) -
tip muavini Cevat Açık aha, hııriciye erki· ayrılıyor okyo,(a.a -~ sabi gaze· d k eri S 

t . h b" • . . t tt" ye aireıi ıe ret 6 aı •e tanınmış ı•hıiyetler büyfik cıçiıi esı mu a arının ııare e •· Siaaapur d&ımedea 2 
1 1 d B P 1 lıtaabul-•."Maarif Vekilli- - ı' e g•re rRuslar Sibirya • ogur amış ar ır. rltanya ve , o on- g n u L evvel General •av,eli•~ 

Y b& Ük ı ·ı ı ·ı Bil -k B •t ı · gw inin lkararile talebeltlrin hududu boyunca ehemmi· • Y e çı er ı e yu rı anya e çı • buluaduöunu ifp • 
I·-· ki d 1 okul dahilinde tfltün • İçme• ti k ~ haıırhklar yap • ıgı er aı teıyi n hazır bulunmuş ardır. .. ye e •• erı • vavel hareket ettiii 
Te · t · ~ 1 lerinia yasak edilmeai ize·I mıılardır. Bilba11a Voroıllof UI gaye Hmımı O aıuıtur. bir tayyare:kazatı D8 

rine Üniversite idareıide ıehri önünde hakiki bir Si· icıp edea tedbuJeri11 alın- de ;kaburga kemlkl 

Kömür bavileri kok 
kömürünü fahiş fiatle 

satiıyorlarmış 
lıta•bal - Soa ıiDlerde ıebrimizia muh· 

telif aemtleriaeleld kömBr bayilerine Eti. 
bank tarafıDdaD halka tevzi edilmek üzere 
m&bim miktarda köm&r verildiii halde bu 
bayilerin kömilrleri el altınclaD fazla fiatle 
müeaınelere ve apartıman sahiplerine ıat
tılrları te1bit olunmuştur. 

t 

Bir çok kimaeler biit&a ıemtlerdeki kö .. 
mür bayJJerlai dolaıtıiı halde kömür bula .. 
madıklarındaa bahiıle alikadarlara ıiki
yetlerde buluamuılardır.1 

. -o----
Otomobil altında kaldı 

lltaaltal - Beıfktaıta ohıarın 11 yaıla· 
nada Cemal adında bir çocuk Kabataı 
caddeıladea geçerkea şoföt Serkiıia :fda .. 
reıf•delri otomobilia çrrpmaıiyle vü' udu
aua muhtelif yerlerinden ağır . ıurette yara· 
lanmııbr. 

birya Mejino hattı meydana bl • k ı b 
ması 'hususunda -Jharekete rı ın mıı • 

t getirilmiıtir. ( 
geçmiş bulunmaktadır. Ôali- Muhabir hududa mBdafaa r&D 
müzdeki ~ Pazartesi günü eden JapoD kıtalanDıD ola· . k 1 
ikinci ıömeıtria lbaılangıcı gaD Oıtü ~kıymetine bti1&k uyu arı 
dolayisile Sprofeıör Hirche bir itimat beılemekte Japon Tahran (a.a) - Miti 
ve Cuma fgBa&de ,,.profesör kıtalarıaıa Sov1et kuvetle· lerİD akar y•kıaı ihtl 
Mazhar Oımaa ltaı·afından ı el J L riae aiıpetle sayıca ittlin tem D • en petro • 
tit&aüa mahiyet iv• ~zarar· olduklarını Raıların Sibirya talfiyehaDeleı Hiatll 
ları mevzuu etrafıada lale· 
beye bltabea birer koafe· baduduadaki kuvetlerini leriD himay11i ve • 
raDı •erUecektir. kısmen batı cepbeıine gö- alhadadır. Libya •• 

Diier tarafta• Rekt6r fa- t&rdüklerini ıöylemaktedir. tandaki müttefik kı 
banıin petrol ibtlyaCI 

kaıtede ··•ıara içilecek yer Karları y ahudi Iran kuyuıarıaa ıu•'• 
•1rılmaıı 1 için dekaalan• ) k )d k edilmiıtir. 
emir vermiıtir. er a ıraca __ _;;..._. ___ __ 
Millet Meclisi Bükreı <•·•>- Bükreı ıo· Beledıye S 

R • • A k d kaklarıada:yıtalmıı olan kar· • } • 
eısı n ara a lar bir tuğyan teblikeıiai ıı en 
B&yük Millet Mecliıi reisi göıtermektedir. B&ttia ya· Beleelıyeain ba ~ 

8. Mustafa Halik Reada budiler bu karları kaldıra· lllllade yapılacak 
dün Ankaraya gitmiıtlr. caklardır. iki ıeaedenberi taklP 

lILAN 
Beledive seçim. işleri hakkında 

usuller mavafık olarak 
15 intihap claireıl•• 
mııtar. 

BELEDiYE • ~ •I 
MINTAltA.....-

Kazuede çocuk baataneye kıldırılmıııve -Baştarafı birinci 1ahtfede-
ıof6r yakalaamııtar. Yeıiltıpe, Çahabey, 

Bu oa 11, mıatals.,. 
liı aıiıındaa ~ reill•r 
·m•ıl icap ettijiad•• 
ile seçim yapdmıfb'• --~U~j~L-------H•A-K•K•l•N-• K1arataş, Güagör, Al-• , llN SESi SESiDiR bok, Altuataı Değirmeadaiı cımiiad• 

Tınaztepe, Kocatepe, 
Sadi iplikçi 

Duatepe, Çimentepe, Atilli 
Boz1aka ve karaba· 
ğlar mevkileri Eırefpaıa belediye Mıa. 

ihtikara: t:lenziyor ... --- Eıat Akı 
Dolapbkuyu, Selçuk, 
lmuiye, 2nci aıiziye, 

On gün evvel Karşıyakada Alaybeyiade 
Meydan •okaj'ıada e1kici Ömer ustaya iki 
lira makabiliacle bir mektep talebesinin 
yapbrbj'ı yarım altlar. bir haftada atılmış 

Kadriye ve Altay Yapıcıoğlu cımiiade Dr. Reııt Toktay 
Tan, Namık Kemal, Ülk&, 
Sümer, Odunkapı, Bozkurt ve bırap olmuıtur. Çocuğun babası Ömer 

uıta1a m&raat ederek bu yapbğı ne oldu· 
ianu ıormuı, o da omuz sıkmakla iktifa 

Tuıcu, Dayıemir, iıtildil lkiçomelik p. karakolunda Ali Naci 
Alaıak 

etmlı. · Pazaryeri, Ballıkuya, 
Eıkici ayaklraplarıaa e1kf kaıelelerden Faikpııa, Kublay, Mirali, 

çık1rdıj'ı f enude köHleleri yen1 kösele Güzelyurt, Alireiı, Altan-
di1e aJakkaplaraaa vuımaı, foyaıı meyda· ordu, Yeai, Sakarya, 
Da ııkmasıa diye bunları ıiyah boya ile Süvari, G&Def 
boyatmıı. Boya b&tiin •yıpları örttüğü için Akıncı, ~urtaluf!Et~ler, 
m11ele birkaç aıiiade kendiDi röıtermiştir. Erler, Uguılar, Yenıg6a, 

Pazarye i camllade 

Bu bikl e - . Akdeniz, Hurıidiye, 
y yi çocugun babH bızdeı ıoru· Çorakkapı H t • ·• d yor: · a unıye camua e 

"- Auba Ômer oıtaaın bu hareketi Tepecik, Güney, Kocalrıpı Belediye temizlik 
lbtikir değil midir?" lıleri daireıi 

Btı meseleyi aynen yazıyoruz, ibtlklr Alıaacak, ismet kaptan . 
olap olmadıiıaı alikadar makamın takdi- Kültür, Umurbey Alıaacak be. mıntaka11 

Galip Sezer 

Haydar Aryal 
Ômer Necmet· 
tin KlllmcloiJa 

Atıf inan 

rlae bırakıyoruı. Çünkü: Kahramanlar, lturuçay 
--~------------- Halkapınar Kıhramaaltr poJiı karakolu A•ukat Tevfik 

Fikret Adamın 
Bayraklı be. mıntakası Hakkı Bılcıoğ'lo __ H_l_L_ll_N_ .. sE.s .. ı .... :_~.~-ru-r11.._. eayrakı., Mersinli 

Gliıelyah mıatak.,a 
lb1an Kayın, IC•' 
mıntakaaıaa B. İbralai 
Jit Atıl Hacı llab111•t 
mıntakaııaa B. H•,rl 
ellik, Delirmeaclali 
kaııaa B. Sacll lpllk~ 
paıa mıntakuıaa 
Akı Yapıcıothı mı 
8. Ali Naci Alaar• 
yeri mıataka11aa l 11-
S•ıer, Hatual7e; 
B. Haydar :Aryal, 
mıntakaııaa B. Ô_., 
mettln Alaaacak 
na 8. Abf lua, .~ 
mıatakaııaa B. H• --·
cıofla, Kabrama•I., 
kaııaa 8. Tevfik ~ 
Ada.nan.. ~ 

Albnpiy~ 
Buaılnlzmird• aiti"' 

fiyatları: 
Reıat - 3400 
Hamit- 3275 
Aziz - 3150 
Halkalı- 3100 

. Milli oiyanv:o bilet terinizi ( Sııdıt ) Klt••lnd•• alıaı:ı.. Çorakkapl PoU. 
brıuJI ile, 164 Haıa• laUta t>lıl•U 


