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~, LDIORA~YA!!!G!!!ÖR~E ~A~m~a!!!n~a!!'rlm!F~a~-~F~r~a~ns~ı!!!z !!!h!!!ar!!!o!!' 

~~~lllar iste- s z · silihlarıle gemileri 
"" U eri kadar bir geçit esmi adagaskara 
.. t,~!lesinler yaptılar gittiler 
,,,-.hfilı,,d<•.ı)-Selibiycttar Bern(a.a)- Taısa ajıusı Va~larton (a.a)- Fraaııı 

: t&,, 0e beyan of uadura · bildiriyor: donanmesına ait altı harp 
r ı'tt•fit) !ak ıarkta v•ziyet Almanlar :FıaDHDID imal gemiıinia Dakardaa Mada-

• ~~ J '' için karanlık ettiii :otomobillerin C yüzdc gHkara göaderlldilrlerl Va-
~l'tl 'PoQların ltral et- ıek1eaiai keadi kullanmak- şiagton resmi mabfilleriade 

t•·~~ı-:.;:~erde zaiyata uğ· tadar. Alman resmi geçidin· teyit olunmaktadır. 
1 •ı. ' ~Ok • . de kallaaılan ıiliblar Fransız Bu gemiler bir kaç hafta 

•t •tt• lllık fyerden in- mamulitı olduğu rgörülmüş- e?vel ba aeyabıtl ibtlyu et• 
~~i'tıte itmekte bu ~vaziyet tOr. mişlerae de Viti bBk&meti 

~ '~ltd· lllabıurlu a-örBa· Fransızlar tarafından imal Amerikaa h6k0meti vaadı 
~dıı,:· Jıponlarıa haHra edilea üçbin beşyüz tayyare veçbile hiç bir mal6mat •er-

~.J.~ llaaJc :vapurları tamir Almanlar t rafından aha- memiştir. 
-~r- ra, Jerıe,. götnrmek m•ıtu. Sovyet tebliii· 
ıt1'' ~~- ~ 611&nde tutulursa --o---· 
" t. lfSt ll\'tıtlerinin zayıfla- ne ek 

• ç''P•r. Cava teslim ' ....... ~ '.--o---
~tlız işçi oar
tı i ~ b 

oı e-
~ ~ ~llnamesi 
i il' _ ... ~t <•·•) - ~Zürihte çı· "' L"'~ ,i•zetenin Locdraki 

"'• '•ıad 1 • ;, ~ ' H ea ge en bır hı 
• -... re in ·ı· 1 • • • 4'" •Q i• ız ıçı partaıı 
~ ~' ~'•ıı ıiyaı t hakkın· 

1 'ııd·'Y•nname neşretti. 
1 -.,,

111

1'111ittir. 

~-- H, '•rııenin aaa batla · 
fı~teıa 1 t hagiliz ini partisi 
t. 

1
,,1'1le imzalanan Pasi-

~~· •11:11 
•-.. '1» 'lti"' ~·~nı tamamiyle 
~ de

111 
2•nı ve harp 1011-

,1! ~-~·••11da İfçile:ia mO
''t '-•1111d ''• sahip olmak 
~, '~ir, ~"1 • ırzaları Je11ile-
L -.,\1 .. • fÇılcr lagiltere bü· 
~... ..., 
_,_ t.~i nıüstemlekelere 

~•ld P ettiği ırk farkı· 
ltll • 

............._ aıısı aı ıatemiıtlr. 

it· ~---
._.'11distanda 
icİ§rnti ·bir 

v, llte m·? 
,. lbıb ~l'tt 1 

faıı o111 <• > s· .. .. te A '"d . ·• - ıya11ı 
,Jıf J'J ~,,;ı~ bıJdirildiğiae gö· 

ı ere "4:•111 b 
'İlme ~tş,ta _ um ti Hint-
lb 11 itlııı ta bir idare ve 

ti lo2Ut ~nı rikaa h6ku
lebb6ıatt1 '~ nezdiad tc

ldunmuştur. 

ııı&iu~~l<KA T 
~, i~kllere ld•reıiain tütün 
~ 'te Ü"Ü y~Pbiı zam iliaı 
ıL • r llcu h'f 1 . . ,..;,, •• ı e erımız-

Moıkova (•.•) - Ba ıa· 
oldu mD ? babki Sovyet teltliiiae ek 

olarak neşrolaaaa tebllfde 
7 martta biten hafta zarfın· 
da Almanların 358 tayyare 
kaybettikleri ve ba arada 
Rulil kayıplarının 65 uçaktan 
ib ret buluadoğG kaydedil
mektedir. 

Londra(a.a)-Cavanın a 
yıtıız ve ıartmz: .. teslim ol· 
dağu hakkı daki haber 
şimdilik mevsimsiz s ym k 
ic p eder. Bu husust lond
radaki Hollanda mıbfillcri 
ademi malümat beyan et
mektedirler. 

Tokyo (a.a) - Cavad ki 
Hollanda kuvetlerinin k -
yıtsız şarbız teslim olmaları 
hadisesi şöyle •aakl edil .. 
mektedir. Hollanda ordusu 
kumaadanl rıodan "' Tugge· 
aeral Hofman elinde bir 
beyaz bayrakla • Jaboa ka· 
mutanıaıa buluaduı:u mev· 
kie gelmiş ve teslim olmuş· 
tur. 

Fransa ya 
Akınlar 
Berliu(a.a)-Pek ya ıada 

Fransa oimal araziıine mnı · 
terek akınlar) apılaçığına dair 
alimetler vardır. Mamafi 
Viıi bükümetiade delilleri 
mevcuttur. 

----o--~ 

Stalinden ti&· 

Almanlar merkez cephe
ıi ad kaybettikleri bir yeri 
istirdat için giıtiklerl taar• 
ruz eınHında 850 ölil wer· 
mişlcrdir. Bir Raı devriye 
kolu 25 kamyon •• baıkaca 
nakil vaııtalarıaı tahrip et
mlıtir .. 

Leaiuırada ta~ıruzi la1re·:. 
kelimiz devam ediyor. 811· 
rada Alman kayıpları aeklı 
yüz iaıan, bir çok tank 210 
kamyon yetmiı 1 •aıoa mi· 
himmattao ibarettir. 

GÜNlJN ŞAKALAR/ 

--------------~ 

paya mektup. Tütün YB rakı flgatları 
mu ? gOksellnoa •• 

Vatican (a.a)~- Sovyet
ler birliği halk komi eri re-

iıi B y Stalioden p pay 
hitaben bir mektup gönde
rildiği baklrıadaki haber 
Vatikaa mahfillerinde teyit 
edilmemiıtir. 

- Sıbh tamı zarar verdi
ği için rakıyı bıraktaiımı 

koşup karıya müjdeledim, 
ba a "sıbbatıaa değil, ke-
coe dokuadaja ıçla baau 

yapbn .. " Diye bir aferin bile 
vermedi ... 

-·---~-

Avruoadan yakında 
bir çok eşya 

getirtiliyor 
Jıtaabul - Anapada, bllhıua Almaa• 

ya, lıYe~ ve Mıcariıtanda. &ç ay ılrea te· 
maılardaa ıoara ıebrimi.1e döaea ticaret 
oflai amam mBd&rl B. Cemli Coak MJ&• 
natta bala•ar•k plyaıamı11a ılddetl• llltl· 
yaç hl11ettlii •tJ•aıa temlal lmklalaram 
•Hthrdıj'laı, ml11it •etlcıler aldıtı•• bil· 
dirmiı •e ıuaları ill•e etmlıtir: 

- Tlrk • Alman ticaret aalaımaııaıa 
aerbut llıtui l.1eılade11 mlba1aat J•pıl• 

maktadır. Alma• .. yaaaaıa memleketlmls• 
nakli itlaia ılratle yapllma11Dı temi• içia 

eıyaaıa ılf prtiyle abamıı lolmıııaa r•i· 
mea aakH1ata dalma f yakıadaa takip ede· 
cek bir ııkll karalmuıaa matof olaa Ilı· 
cıriıtaala tımulenmı.11 11ecileadirmek mak• 

ıadiyle ithıllt itleri mlld&rll Peıtecle kal· 
mııtar. _ ... __ _ 

... 
MILLi iKTiSAT 

VEKALETi 
o 

Ankara (Aaadola) - lktiıat, Ziraat Ye 
Ticaret Velriletleri•i de içia• alaa Wr 
milli iktiut veklleti karalacajı laaberl 
&zerinde iararla daralmıldadı •• 

Verilen haberlere 16re, mllll lktlat ••· 
klleti 4 mlateprldda (idare E,edilecektlr. 
Büt811 fabrikalar, mlıtıkll t.ir umum mi• 
d&rliik olarak ba vekllete bığlaaacaktır. 

Y eai veklletla karalmua bakkaaclakl 
tetkiklerin llerlediif vo projeler hımrJadıiı 
bildirllmiıtir. ----
Maarif cemiyetindeki 

suiistimal 
--o--

Aakara-. Tilrk Maarif cemiyeti •11a pi· 
yaaroıaada ya palan f ıaiıtimal { dola,tıUe 
cemiyetin eıki reiıi Urfa Mebuıa Refet 
Ülrea ile yei•al ukl Kollej :•eıaedanaıa 
muhakemeılae •tar cezada çarıamba rl•I 
de9am edilecektir. Ba celtede bau ·ıalalt· 
ler dlnlenecektlr. 

lzmir Askerlik Şube· 
sinden: 

1- 313, 314, 315, 316, dotamla ihtiyat· 
larıa 942 yoklamalarıaı 11·5·942 llea 

14-3-942 her rin aababtaa akıama katlar 
ıabe1e mOracaatla yapbrmalara. 

2· 811 doiumlulardıa tecile tabi bala· 
nanlarıa ayni gl•de ftecilleriai yapbrma• 
lara. 

3· Y aptarma1aalar bılduada kaaaaaa 
ceza bükömleriııla tatbik olaaacatı illa 
oluaar. 
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1000 Yunan tı"sarlır tz11lr mı ıMlrllilı•: Mutfağında 30 ala 
ÇOCUill İkİDCİ Titia, aiıara, içki ve iıpirtolana ubı fiatları 10·3 942 ÇBll•BD bı•r kona•~ ... Hbahındaa itibaıea arbralmıfbr. Ataitclaki 111adcleleri ba· ~ • 

sef e inde ı(e- yiler bizal.ırında rilııterilH flatları.. 1Abıcaklardır. Ba fiat• - - ' 
l.rda müdafaa verılıi dahildir. Konakta bulunan yeğeni ve m&bl·dınl 

t ir İlecek SiGARALAR: luderim Mehmet Emin pış• Fatib c•~ 
Y 

Nev'i K h unanııt•na gıda madde· uruı aber verdi. 
ler i götürmekte oJaa Dum- Sipahi 20 Siıarabk paketi SS Paıa en aeıri va11ta ile beı dafikad• 
lupıuar vapuru bütün hamu- Samıua ve Yaka 20 .. ,. 50 tihten konai• gelmişti. Huinedell 
lesini ltoıaltmııhr. V•purun Çeıit 25 " " 60 şamdanlar çıkarılmııtı. Hükümdarıo ~ 
Pireden hareketi hllkkındı " 50 " ,. 120 yeti ile birlikte iftara ıeleceii haberi ta. 
Kızılay ve Denizyolları ida- " 100 • • 240 aaktakllerial biç tel&ıa dltllrmemitd-• f. ıı. 
resine bir baber gelmcmiı Bopıiçi 20 • • 40 Zamanın Adeti mucibiace paıllplıla

1

..;, olı 
olması dolayı1iyle . Duınlu- Yenice 20 " • 30 mokto buluamak llıere aoroye rid"'; 
pınar P•ur günü gelecer" i Serkldoryaa 20 • • 25 yemeklerini de beraber rötllr&rlerdl· ~ 
b kk d 

Bafra maden 20 25 ka 1erde de aarayda piıea yemekleri r. 
• ın aki rivayetlerin doa- Eailıı. " " 1 

J d 
• • "" 2 erdi., ,JI t ... 

ru o uğu Hnılmamaktadır. "' " " S il" ~ ö- d' - • . Gelincilik 20 25 Ba bir ihtiya meaeleai idi. Bua110 ,j- ı_ 
grea •rımıze göre, vapur Tiryaki kaha 

20 
• • aaraydan Bab11eraıkariye padlıabr• 1 1 •ı. 

ancak Pazartesi ••ya Sah Tiryaki iace " " 24 meii ıötllriJmüıtü. Yemekler orıd• 1, 
günü limanımıza gelebile- 25 " .. 24 rayordu. ~ .• 

'-t' Birinci kaıahn 2ft 22 ~
1 

ces ır. • " " Sultan Aziz koaaira ~dip te o ıır6':,, ... , 
o· - f Birinci ince 20 • 5' • L.i ıger tara taa 1000 Ya· " " 20 mqbncı debdebeyi ıörilace baı aıa 'W1t 

1 
Oçliacl ince 20 nan ı çocui1111 bu aef erde ,. • 1 S clye yawaıça; "' 

getirilecej'i hakkındaki ha- Hanımeli 20 " • 17 - S6yle •• Bizim yemeği getiraa .. i ' 
herler evvelce de yazdıiımız Halk kalın 20 ,, " 14 diye fııaldamııtı. .~ 
gibi uı111zdrr. Kclyll kalıa 20 • • 11 Altın ıamclanlar yaaaa mer~ .. ~ 
Dumlupınar vapuruaua aa- Kllylil iocı 20 • • 11 çrkıldr. umanıa idetlae rllre iftar• 'A 

c•k ikiaci ıeferiade Yunan ikiz 20 • • 14 Padipba da bir bediye verilm .. i •aı::1. 
çocaldorıaı ır•lirmesi mDm· TÜTÜNLER: llaaua için padlpbıa oturae1iiı J~ 
küa olabilecek ve bunun Enila 20 " 25 yaıbfıa ihwine gayet muıanaa, 111;-~ .,, 
için vopurda euılı 1Urette Bafra 20 • • 18 bir muıbafı ıerlf ile 90 lak bir iaci t "J 
t d·ı· Tath sert - ,,S " koaulmuıta. Sultan Aziz iftarda• • 

• 1 at yapılarak Kızılay 1. " " 18 b 1 1 rJ bemıireleriyle memutlardaa MUHTELiF: aa arına a ıamA11111 irade etmittit• " 
6 •-•- y r f' 2S Aikümdarın maiyetindekilerin y• , t 

m reaseb bir heyet çocak- er 1 ea •.r• " " 20 için de baıem dairelerini• fa•la ıo •-'' 
ları teslim almak üzere Yu· Türk pipo 20 .. " 45 kifi ıelmiıti.. ~h 
naaiataaa gönderilecektir. TBrk pipo SO " • 110 Paranızı düşürdün~ --o-..... -
ithalat işleri 
hballt e11aaı tevziateaa 

dair henüz bir kaHr yok ise 
de manifaturanın te•zii aa
reti hakkında aibai karara 
kadar alikala birlikler mem
leket hudutlarıadaa giren 
meaifatura ef)'8SIDID t•ma• 
mıaı mevzuata uygan blı 

ıekilde tevziaata bııl•nmıı
tar. 
Yakılaa incclemele.-de mem

leketia laazı yerlerinde pek 
çok itbalit etya1ı vardır. 
Baıı yerlerde iıe biç yok
tar. 

Gelen yeai mallar İH bu
ralara ıönderilecektir. Çün
kn devlet bu ribi malları 
m&ıavat Dzere. tevıli bir nis
pet olarak kabul etmiıtir. 

Cilt ve Zührevi Haıtalıkları 
MBtebHıııı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lkiaci Beyler Na.79Tel.2727 

Bornova 
Mersinlisi 
lıtaıyonu karıısı da eski 

Menemen caddesinde 1588 1 
numaralı ıokakta 8 dönüm
liik meyva bahçeai ile bir
likte tl6rt ev, hayna ve 
Hman ahırları ve demir do
lap kuyalu mahal ıatıhkbr. 

lıteyenlerla ıahibi B.Halil 
T ••lii1e iaet- •urma.ları. 

0:3-1 

Pipo tatanü 100 
isfuhaa ten he kü " " 75 

ıbohç• 
iıfubın birinci 
iıfuban liirfaci 
isfub1ıa ikinci 
PÜROLAR: 

500 
25 

100 
25 
Karaı 

Toroı beher adidi 17 
Eımer beher adedi · 8 
Moda beher adedi 20 
Ftorya beher adedi 22 
Marmara heher acledi 25 

" 
" 
" 
• 

" 
" .. 
" 

650 
21 

108 
25 

Bayilerde bulunmayıp miistehlilrlere depol•nmııdaa aatı· 
lan mamulat, 
Nev'i 
Yeni barma• 
Sayl•a A 
SıyJan B 
Saylan C , 
Subay 
Aıker 

içkiler: 

belıer paketi 25 ıiıaraldı 
1000 ılraralılr (beller paketi) 
1000 
1000 

20 
2o 

" 
" 
" .. 

" .. 
• " • .. 
" " 

50 derecelik ralular 100 aaatilitreli 
.. .. 
" " 
• " 45 

" 
" " 
" " 
" " 

43 • 
• " 
" " 
" " Votka 

" 
... 

Tabii Kanyak 

" 
" Vermut 
,. 
.. 

" 
" .. .. 
• 
" 
" .. .. 
.. 
" 

so 
25 
ıs 

100 
50 
25 
ıs 

100 
50 
25 
ıs 

100 
50 
25 
75 
35 
ıs 

100 
70 
50 

.. .. 
• .. 

" .. 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
n 

• 

.. 
" 

- o. .... Slacl .. 1a11e .. -

Karaı 
ss 

2250 
1750 
1250 

18 
3 

440 
230 
125 
78 

315 
165 
IS 
58 

245 
130 
70 
47 

270 
145 
75 

245 
135 

70 
180 
135 
110 

Paıa n baremi IOD derecede ~ ~ 
iasaalardı. iyi havalarda pııa yay• • 
S.bıiliden koa•i• relirdi. ""'1 

Bu sarada yollarda dalgt• dalıı• d~ 
celi ıide• adamlarıD ceplerine ve ,,...., 
ra~ı· dibine altla liralar latmak ad•:11ı 
Erer gidea adam ıyaiıaın dibin• 
paraları g6rmez1e pışa: 

- P•raatzı düıiirdiinüz efeadho .. 
Diye keadiıiae ihtar ederdi. 
Yolcu: 
- D&ıürmıdim!. F alia derH pıt'; 1 
- DBılrdlallı, d&ı&rdlinilz. AJs•" 

diye mukabelede bulunurdu. 'I 
z.eyaep ba~ımefendi dı tek atla );11.-i! 

pa ıle ea fakar mabıllelere rider •• ~ 
lmrıa aralığıadan evlere para atar ... 
diıini belli etmedea.. /; 

~~~~~------~~---s_o_~ 
Patates Pasta_, I ' 

Yarın kilo patatesi bışlayı' e~f/ 
ğer bir kap içıriıiade alta yamar~ 
Dil 11rılarıa1 3SCJ rram İace Joz ....:-~ 
bir limoaua readelenmiı kahaiU ~ 
mıı ıaya tel ile bir çeyrek saat ,t~ 
Soar• içeriılae ezilmiı pıtatlılerl do , 
karııtırmala. Bunlar iyice ballola.14 .,ıt,I 
mı• ayrıc• köpihttHmüı alta yoflJ t'I 
akıaı ilive etmeli, karıştarılmalı •• 1:.:;/ 
mıı k8çlk tepsiye d6kmeli hafff 
liç çeyrek 11at piıirmeli. ~ 
Soğuduktan sonra ortadan ikİ11 =~ 

etmeli. Keskin bıçakla keıiliace k011~ 
ikiye ayırılaa paata iki yovarlak ~ 
durar. Bualuıa biriaia Bıerln• pltosft ~ 
ma ya eeçel ıürerek diieriai &ıtl•' 
mala. Ea &zerini de krema " aa•1., 

Jemeliaoi ılılomeli. 



Yazan:SIRRl SANLI • 

_.. .... '.:'~ltl bir muallim değil, agn~ 
llrt demir tarakterll, velik 

10 Mart 1942 (HALKIN-SESI]---------------

lthalibn 
, ltirları 

aberleri --· 

On ik nci lzmir Vilayet umumi 
fuarı hazır- meclisi 

lıkla ı 

A•kara - Kapat Mil laa• 
rlç olmak here · pam•lda 
meaıacat• akreditif ybd• 
25 •• akretlltlhb Jbd• 20, 
toptaaclye de ylsde 7, pua· • 

~ ~ bir bnts ·şampigonu imiş! 
~ ~ hll~' yaraamak fırsatını bulduğunu 

, il ..,. 1, lt'aa bozaatusu Mustafa bir ka
r ı'. ~ ~ •rı takıaarak ve büyük bir çahm 

On ikinci lzaJir fuarı . hı· 
zırhklarına :levam edilmek· 
tedir. 

Viliyet umum mecHıi bu 
g&n müzakerelerine defam 
edecektir. Bugünkü ·cel1ede 
Sıhhat ve içtimai ma•eaet 
m&dtlrl&i& masraf biitçeıl1I• 
varidat bntçeaindea ıeriy• 
baralulmıı olan taı ocakları 
r&ıamaaa• makta ıekle bal· 
lanmaıı, -.U&yat dabUlad• 
iıliyea ••"il va11talaraada• 
haa111i idarece alı••• ••••· 
lik muayene lcretinl• yealclea 
teabitl ıribi iıter ıörlllecak· 
tir. Eac&menlerclea ıele• 
e•rak ta karara bf la•acak· 

keadiclye Jlıde 10 kir ••· 
rilecektir. 

Ylall kamaılarla kapat 
beziae akreditifli ylsde 20, 
toptaacıya y&ade 10, f p•r•· 
keadleiye yilld• 20 kir ta• 
Jİ• edllmlttir. 

.'il '- -.,~111111ime ulonua kapıııaı göster-
r'~ ' "'~ •aadı: 
',t, ~ ~. ,.••llt, ıu•adan gBzellılde git, 
il ~ ~- •11:ııı beliya ıokma. 
,; ı'd •t•;~'• ••• lıtyıfetli Maıtaflyı baş-
, 1. •llldBlctea ıoara ıu ıözleri ıöy-

• 1 "' •t d ••de k J '- • • 'I 'i •, b . ı mas ıçıa bana yalvarH-
• lıtua .. ~ tnı bağlaulu dm.• burada kelmak 

"'it ~' de.;..:J° y "-.. 7"la lr •• ım. ılaız beni buradan JI ~ leu ovalar sribi zorla kapı dışarı 
~.Jealere biraz daha terbiyelice 

~ "--~~eti•I iıtiyorum. 
~ ~ a defa lroc:ıman omuzlarını ve 
:J~ ~--:::r•~ek •tddetle bıykııdı: 
~ ~ b in bayımız emretti, ıea şu 

.,, .... , 11;ad~n boynunu k1rmağa bak, 
. ...-~ ~· t 1 mdı belinden yakaJar ve boş 
f' ••eke · 'b' ld tı;•••J sa 1 1 ı pa ar kiildür ve 

... ~lftt .. •r~en aıaiı fırlatırım. 
ı .... , -•••• ye . d k d ,,, ~ "'»•tıfı rın. en b v ımıl amadığını 

1- QGYllc . ' ıeccıa ogezır.ıa sarılarak 
h~ ita bsr rezaletle ıürüklemeğe bat-

• ' s.. taıllim . dodi ki: 
'h ı . Pıra ile tatalmuı bir emir kulu 

Çıca ı · 
~ , f lr eaın canıaı yakmak istemi· 

,.....J ~ ... ,: ~t Wyle HJdırmakta devam 1 
,..,.. ı 1.~t. 1118 de efeadia gibi terbiyeni 

116.~t.ı:•cbur kalacağım. 
~~ _ ~ 

1 
.~aun. bofazını dahı büyük bir 

ııL ~ 1••rak · 1 ~j, ~ '111 • • 
ti Jlrl ~---1dıl>ıçe bak, haline ·bakmadan bana 
a'ilı S'~t. 11 

d0 ka1°r, diye 1eaidea kafn,ıer 
~ ~Jııa •vam edince, genç muallim 
~ "'•tbı •~ııarak kocam•a Mustafaya 
~ '-111. 1bibır yumruk •ıkelti ki, bir da-
-~-~" ' ktbr•man gibi efendisine ve S'• b"!'aa bayanlara efelik tHlıyan 
~ .._.: •11da biraz evvel Ziya Sokul· 
t..~'d lfl Y•re, atzı burnu kan içınde 
~~ •aitti. 
~ ,;• IDazaffeı olanı zeagialer kadar 
S"-~ llaefe, alkıılamağa havesli olan 
\ 11 tib·l••ç öiretmenia bir bokı ıam
h....~ •• ~İ d~v cli11eli uıak Mustafayı 
~~- a oyie kaa içinde mailüp ve 
"i:."d• {"• 11rmesi oradaki kadınların 
~L'••tt'Yranlık ve meftunluk nazarını 

~ltt, lı •: çelımeaine kifi gelmiıti. 
'-~ 111 ' 111 o anda ev sahibini onutu
--..~ '- ..:'lli111 h•kkıuda birbiriahı kula· 

·~ ......_ •_tle birkaç ıöz fııddalamalarıua 

!\4•~ 
'-..-.~ ,.._ 111mete de•lete baiıılaaın, ha 
\ ~. ct,

1111 
•ı bir muallim doiil, ayai ıa· 

L.. ,~ ..... ' karakterli, çelik yumruklu 
~ ~ b 11• ıaalı bir boks ıampiyoaul 
,~'-t, •cleat terbiyenin en umulmaz 
ti ! •erdiii m&tbiş ku vvetia bir 

-Arkası var-

Bu sene fuarda yorJi ta • 

aayimizin geniş ölçlide 
teşhir yapması buıusuada 
alikalı makamlar nezdinde 
teşebbüslere gtrilmiştir. 

Bütün fabrikaların ve mü· 
•11cselerio de fuarda teı· 
birlerd~ bulunmaları işayani 
uzu görUlrnüştür. Bu ıu · 

retle ziyaretçiler Oa r ikinci 
fuarda Haayimizia geniş bir 
vitrinini bulacakludır. 

Fuarımıza rcımen iıtrirak 

edecek devleti r henüz bel· 
li olmakla berabH .. Bulıa· 
riıtaa ittirak karara ver
miştir . 

Almanya, IDgiltere, ltalya 
gibi büyllk devletlerde Ira· 
uında fuara iştirakleri ku
vetli bir ihtimel oıarak ile
riye sürülmektedir. 

--·--
Taksi meselesi 

Taksi otomobillerini kira
l•Y olar, satın alanlar, ya
hut buıusi surette kullayan· 
hu adliyeye verileceklerdir. 

Sarhoşluk 
Kemerde suboş olan Ali 

bağırıp rezalet çikardığnı
dan yakalanmıştır. 

br. --o-
Pıuaıaı tabiri .. 

Borao•a••• [ C. H. P. Er· 
ıe•• ocatı tarahaclaa :taklr 
çoçaldar meafaatl•• tertip 
oclilea e11• pl7aapaaa• 
çeldllıl 21 maı t 942 cUI• 
gtlnl akıamına bıralialclıia 
haber alıamııbr. 

Gazi orta rıkUlı 
tılıbı aızıllırı 

Gui orta okalu talebeıl 
antikaları srörmek için 8 
martta Selçuk ~harabelerİD• 
riderek döamiiflerdir. 

Tahviller sa" 
tıldı 

10 milyon liralık demir 
yolları tabvllita iki rii•cl• 
ıatılclı. 

inhisarlar ızmır baş 110dlrl8ğ81d11: 
- Bıştarafı 2iaci aalaificle -

S 3fra . şarapları 340 ,. 
" 200 " 
" 70 ti 

Miıket şarapları 200 ,, 

210 
140 
60 

180 
80 

Makaralarda toptaaaı yla· 
de 3 •• perake•de 11&c1• 
ıs tlr. 

o 

Bıçak taıımak 
ll&içetmellk Namaıılb cad• 

clulacle, llebmet otla Si· 
l•J••• •• Miıo• otla Yada· 
••• aserlerlade blrtr b•Ç6 k 
bahaaaıık ahamıı •• b•k· 
larıatla abat waraka11 yapal 

mqbr. 
1 KaçecUer Ye•l ıard••· 

bar•• ohan• Mebmet otlu • 
HaJrettla •• Alamet oi&c 

Maıtafa••• lserleriacle kama 
•• ıutala fıkı bulunarak 
ahnımt •• bakluıacla zabıt 
•arakası 1apılmı1br. 

..-.o---

Silih atmak 
Çoekkap& HaaaH cacl• .. 

ılacl• olma• Etem ojla Ha· 
un aruı açık laal- •• 
ıelmekt• ola• Oılll8D ofla 
Allala wrkaımcla• iki el aUll. 
atak kaçbjıaclaa ıalça ana• 
maktadır.• -Yankesicilik 

Çorakkapula Huo ama· 
dakl klıi Abmeclla S7,S il· 
,..... çalclaia•cla• 1akW(a•· 
mııbr. 

Miıket ıaraplan 70 ,. 
Şiıeli bira 50 ,, 40i 

Ve llelamet t• Rlfab• 
cebiaclea 203 :karaı çaldı· 

ı•••·· 1akala••flll· 
BiRiNCi StNIF LiKÖRLER: 

Çilek, Ahududu, kayııılOO " 
,, tt " 75 
il il " 50 
., " " 25 

iKiNCi SINIF LiKÖRLER: 

" 
" 
" 

Çilek, Ahududu, kayıııdan mıdalOO ıaatilitrcli 

" " " " 50 " 
" " " ti 

25 ti 

Fıçıh idare ıarabı beher litresi 
Fıçılı idare birası beher litreai 
Birinci ıuma 100 derecelik beher Htrul 
ikinci suma 100 derecelik beher lttreai 

360 
270 
200 
100 

300 
175 
90 
40 
52 

480 
400 

Fıçıh Saf lepirto: . • . • 
idareden bayilere aabt fıyatı 100 derecelık b. htreaı 130 
idareden bayilt re sabi fiati lOOderecelik b. litreıi 65 

(yakılacak iıpirto) 

Kolonya lıpirtosu: 
idareden bayilere sataş fiıti lOOderecelik b. litresi 

o 

!1111 lllSllllDIDI 
zı11rıtı 

Yaaaa ınenl kOMOloaa 
••• ljWea enel ftllJ•te 
ıtderek ••il 8. Faat Tak· 
Hb dpıet etmlftlr. --
lntrilizlerle 
ticaret 
l•tilis kndi dairesi relli 

Aakara1a reldi. :aııtmle tl· 
caret lfleriai geaiılıt mek 
içiD ko•111•cak. 92114, 92 Zayi 

~içik '' .::s, 92176 no.lu büyük ve50010 
'-l•rimi '-tı 41 110.lu ağar işçi ekmek kar
'-1rlıl11ia ~,~ttim. Y eailerini alacaiımdaa ı 

& olmadıiı ilin oluaur. 
Solctıaya kalaramaalar S 110.da 
4 .... et oila H18eJI• la'ak 

Şiıeli saf ispirto, 50 S. litrelik 
Şişeli saf ispirto 25 ,, ,, 
" " " 15 " tt 

Tu9alet iıpirtoıa 50 ,, " 
Kolonya 50 ,, ,, 

" 25 tt " 10 11 

130 
170 
8S 
52 
70 

120 
70 
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Taşralı bir toccarın cabindın RADY-· O TELGRAF HABERL RI,. 1000 ıırasını nasıl aıırmıııar? • -a 
----- P:'A ?E4 :z -

ht.nbul - Beyoğluadn garip bir hırıız
•t.k hidiıesi olmuş, bir taıralı tüccarın ce
biadea 1000 lirası çalınmııtır. 

Bir milddettenberi mal almak üzere ıeh· 
rimizde bulaaan ve Beyoğlu otellerinden 
birinde yatmakta olan Riza Çavdaroğlu 
adı adı Eıkiıebirli bir tüccar T epeba11nda 
bir gazinoya gitmiş, burada bir müddet 
oturup içki içmiıtir. 

~... bir zamoa ıonra raşrah tüccarın 

yanına tanımadığı bir adam ielmiş ve k ·a· 
diıiae selim vererek mHaya eturmoştur. 

Ayni adam, gaziao sabibile da merhaba· 
lııtaiındaa Riza Çavdaroğlu bu ıabsın 
maaaıına relmesiadea kuıkullanmamışbr. 

Gece beç vakit gıziaodan çık•n tlşrah 
tüccar lıtikil caddesini takiben yattığı 

otele glderkea, az e•vel raıiaoda ayni ma· 
sada oturdukları bu meçhul adamla kartı· 
laımıı, oauala birlikte yürümeğe başlamıı· 
lardar. 

Bu yol arkadaıhit luaa ıürmlı, bir Ara 
meçhul fabıs ortadan kaybolmuıtur. Bu 
ıarip teaadütea ıüpbeleaeu Riza Çavdar 
otlu eliıai cebine atmıı, içinde 1000 lira 
b11laaan cüzdanının aıırılmıı oldoj'uau glSr
mqtür. 

Taşralı tilce1r1a vuknbalan müracaatı 
&ıerlae zaıta bu meçhul ıon~ancuya araı
tırmaktadir. 

----
· Kimler.e ağır işçi 
karnesi verilecek? 
lıtaabul - Şehrimizde bulunan muhtelif 

ıaaayl ve iı erbabının meaai hacimlerine 
aire alacakları ekmek mikh11nı yeniden 
tayin etmek Ozere vali muavini Ahm~t Kı
nıiın reiıliiindc bir toplantı yapılmııtır. 

Toplantıda belediye ikbıad, makine şa
beai vk awfına m&diirleri baıır balunmaı· 

• dar. Muhtelif fabrika ve müe11eselerdea 
lıç ve milstabdemlerinia çahıma vıziyctle
tini b6ıterea birer liste lıteamiıtir. Bu Jiı • .;. 
teler tetkik edilerek kendilerine •iar İfÇİ 
kıraesi verilecekler teabit edilecektir. 

--im'-
Hüviyet cüzdanları 

okullarda kalmıyacak 
Aalrara-T alebeaia aOfaı hüviyet ciiz

daalaıı kı1ıt iıleri bittikten ıonra okul· 
lardı ahkonmayacaktır. Bazı [ mekt~plerde 
bu c&ıdanlarıa talebe doıyalarıada aak
laamakta oldaju, ekmek ' karneleri dola
ylıile a•l•tıldıfıadaa, n&fuı fbDviyet cüı· 
danlarına• dderbal ıabipleriae iadesi tcb
lii edilmiıtir. ----
Kuru bakla fiatına 

zam miktarları 
Ankara-Kuru bakla alım fiatlarıaa ya· 

ptldıi'••• evvelce bildirdiğim ıam nlıpetleri 
ıu•lardır: 

lıtaabul Ye lzmir belediye hudutları da
hilindeki kuru baklaları kiloda iki buçuk 
lruraı, diğer yerlerdekilere kiloda "bir ku
r utlar. 

Anadolu aıansının 
Radgo hüllsaıarı ----intihar eden lrumandanın 

yerine barka•ı geçti, Ame
rika ile Fran•anın ' ada 
kaoga•ı, Muazzam bir ge· 
mi kalileıi, Cat1a teslimi 
kararları, 2500Alman esiri, 
General Kambel öldü, /ngi· 
li~ler Birmanyayı terket· 
tiler, Japonların yeni as· 
ker cıkarması, 25 ~nakliye 
vapu

0

ra, Üç harp gemiai 
battı, Filipinlerde ı suilııaat 

radyosu, Pari•t• 20 idam 

-----o-------
Vaıiugton - Filipinlerde 

intihar eden Japon baı ku
mandaai geaual F omoz Ba· 
taanıa yerine general Yama
tita tayin edilmiıtir. 

Loadra - Amerika Fran· 
aaaın Almaalara yardımından 
ıiipbe etti. Franaanıa verdiii 
teminatı az gard&. BD yüz
den Amerikanın müdafaaıı· 
aa elveriıli bazı F ranıız ada
larıaı a Degol franıızları be
bıaa taaımaiı kararlaıtırı· 
yor. 

V aıiaıton -Birçok uçak· 
larla birlikte muazzam bir 
Amerikan gemi k afıleai Pa
ıifikte yoldadır. 

Vaşington - jıpoa cep· 
hesinin genişlemesi müttefik
lerin vazifeain kolaylaıtırdı· 

iı kanaati ,vardır. 

Saygon ~ Bu ıabıb J•· 
pon murabbaı heyetini taşı· 
yan bir Jıpoa tayyaresi Hol
landa Hiadista•ın bükğmet 
merkezine iamiıtir. Gelen· 
lerle umumi vali müzakere 
etmiş, jıpoalar Hollanda 
ordıunnua kayıtıız ve şart
sız teslimini iıtemiılerdir. 

Moskova - Ruslara röre 
üç güa ıüren Leninırad bar· 
binde Ruılar 2500 Alman 
öldürm&ılerdir. 

Bertin - Almanları göre 
Raı taarrazla11 püıkürtüli· 
yor. Alman taarruzları mev· 
zii movaffakıyetler kazaa· 
mııtır. 

Loadra - GearaJ Kam
bel bir otomoltil kazaaıada 

ölmüıtiir. 

Loadra - Franaada Al· 
mın hesabına çahıın fabri· 
kalana bombalaam11ına de-
vım ediliyor. Dna · akıam 
Krup fabrikaıı da bombılaa
mııbr. 

Yeni Dehli - lngiliıler 7 
marta tahrip ettikleri Birman 
yayı terketmişlerdir. 

Mihaloviç ve 
ordusu __ .. __ 

Londra(a.a)- Reuter: 
Mib•er devletleri, gene

ral Mihailoviç>in kamanda· 
ııadaki Yaioılav vatanper· 
verlerinden mürekkep or
dunun ilkbaharda yeni bir 
taarruza ~geçmesi ibtimalia
den endişe etmektedir. 

Londradaki Yugoslav bü
kümetine gelen haberlere 
göre, dörtyDıbln kiıilik mib • 
ver kavetiain yüzde ıekıe· 

niaia bulunduğu Sırbııtaada, 
röıterilen mukavemet çok 
kuvetlidir. Karadaida ltal · 
yanlar beı tümenlerini bura· 
)arda ;mıhlamak mecbariye
tinde kaJmaflard11. 

lıral devletlerinin endi
ıelerini gösteren diğer bir 
alimet de Sloven Sırp hal· 
kanın · toplu hılde teçhir edil . 
meleridir. Şimdiye kadar 
dörtyüz bindea fazla insan 
a&riilmüt yeni techir hare-
ketleri düıilaiilmekte bolun. 
muıtur. 

Şiddetli bir çarpııma 

Budapşte (a.a)! - Ceaubt 
Sırbıstaada kanlı çarpııma 
olmuıtur. Hükümet kuvetleri 
Kurkumluya ıehrini reri al· 
mıılardar. 72 asi yıkılıamış 
130 esir aluamııtır. 

Tokyo - Japonlar Yeni 
Giaey' de çıktılar \'e Pevrl
Harbura yeni b .. kralar yap· 
tıJH. 

Tokyo - Bir tebliğe ıöre 
jıponlar mart içinde Hind 
denizlerinde 25 vapor batır 
mıılardır. 

Londra - Amerika bildi· 
riyor: 2 torpido muhri.,iyle 
bir muavin harp r•mımiz 
batmlmııtır. 

Tokyo - Fiiipinlerde re· 
aefal Amelyo adında biri 
Maaila radyosunda Filipinli· 

lere adanın iman için Japon· 
larl• iş birliğini tavfiye et
miıtir. 

Londra Din Libyada 
Avuıtralyalılar 4 Alman ve 
S ltalyan tayyaresi dit&rdtl· 
ler. 

Londra - Alman iıral 
komutaahğı•ın emriyle Pa
riıte 20 kiti kurıa• a diıil

mittir. Sebebi de öldürOlea 
Alman 11öbetçiıidir. 

Yugoslavlat 

1 
sükünete da" 
vet ediliyor~ 

Belgrad(a.a) - Bat•• 
Nediç dün aeorettlğ'i ~ 
beyanname ile Yugoı 
hıUuaı aükilnet ve itid-; J 
davet etmiş ve demiıtir ..... 
logiliz propogıada11 yuı ~ 
den bir millet birbirine r 
mektedir. ----o-----
Yunanistand•' . 

ki hayat •• 
lf' Londra (a.a) - Yaaı• 

tandaki gıda durumu d:: 
yanın en miitbiş man~ 
ıını arzetmekt .dir. Yar dl' 
gidecek gemilerin taarr ..,. 
dan masuniyeti için 11111 

ripler ml•şabilmiılerclif• 
--o----

Meyhanedell 
çıkarken öleli 

,adam 1ır f lstaa bal - Aluarayd• .. ,d• 
yaki H11anpaıa ıok•i' 1" 
14 numaralı evde otG ,t
lımaif, evvelk ıece Seot 

111
, 

yada MardroH aid •i~ 
nede geç akte kadar ı1 
meyhaneden ~ıkarkea d• .,
vazenesini kaybederek ':,. 
divealcrden yuvarlaallllf ~ 

Ba ıukut esnaaıoda b~ 
dan ağır ıurette 1ar•8•_..~ lsmail, bıldırıldığı 
b11tane1inde ölm&ıtır. 

Hindistan _
41

t 

Baskumand~ 
Yeni Delbi (a.a) - J 

diıtan b•ş kamand••11Fit 
geaeral Alekaandr tayill ' 
ıniıtlr.. ~ 

Zayi ~ 
9535' 9536, 9537, 

184285, ~ 
Yukuıda ısumaraıtl~.,,. 

h kendime ait .'"•~• ~ 
zayi ettim. Y enııiD! ~ il' 
ğımdan eıkiıimin bii.,...... ...at 
madıiını illa eylerhO• ,_,.,,,. 
Alıaacak Makaddtl 

12 aayılı evd• t-' 
Bekir Sıtkı el~ 

Albn piyasB~ 
Buı&nlzmirde a1t111ıli 

fiyatları: 
Reıat - 3350 
Hamit- 3225 
Aıiz - 3150 
Halkalı- 3125 ~ 

....:.:.:.:.:.;.:;....;;.;.;.;..~~~µ 
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