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ON ~ALllN SESi HAKKIN 
SESiDiR DAKiKA 

---~--~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!' Kömür derdi bitme-
------~:har Hava kayıpla- Yunanlıların den et derdi başladı! 

, il sonra rı hakkında Feryadı • 
...... __ d Al 1 e· b "'d k "Soiuldar bitıla, havalar 1amu ...... bir 

L ....._ 8 man arın IZ8 01 IU, UO Si tiri& dermanı buluaamamıı, balaumıJU 
't''ll..1--jlik d d•kl • İ b İ " d 1 1 1 köm&r bellıı ıoaa erai•, bldm de bitim 

'91 (, ~ e 1 erı a u aon er n z ı kıt lJiğlmize ıeçeDt kemiiimizi clel•• ze• 
-~). - Dallill1• na· Berlia (a.a) - D.N.S. bil- Londra ( a.a )- Baradakf birli ıotaklardaa kıutalalım" de1e• faklı, 
~'ial Piıer Hovar diriyor: Yunan hükumeti neırettiii fukara daha aefea almaia• •akit balma· 

1 
beraaatta bu- 22 ili 28 ıubat tarihine bir beyannamede Yunaaiı- dan timdi ele et clerdii ile kup 1r.,..,. 

~- taca.re •••ittir kadar yapılan ·müteaddit tlnta açhktaa gDade 90t ıelmiı buluaayor. Ortada eli••• .. clllro
l '~ akınlar eınaıında 39 tayyare Yuaanlınıa öltimtlne sebebi- dalara balulır1a et fiyabaıa 110 lrarQltu 
S • laarbi baıla· kaybettik. Buna mu abif bu yet verdiğini ve ıoa dört ay yllı yirmibet• •eyabut blliaemeı clalaa k•c 
~ Fr• .... ın it· müddet zarfında .Jagiliıler içinde 40,000 Yunaalıaı• 61· karuıa çıkmak llatimall! varmıll 

._L._~alaa•a mıata· 45 •• Ruılar 213 tayyare düklerini •e her ıBa ıokak· Aalııılaa fakaralar için 111amak m...ıeal 
-wwt bölıecle ko· kaybetmfılerdir. )arda toplana• öllllerln tabut- 1a11n lnzıı• rl• .. i ve kanalaraaa cloJ111• 
tıdbiıçl faaUreti 1 ıubattaa 22 ıubata ~·- suzlaktan çukurlarda bir ara• mak iti ele ı••• milltarek ~J•ZI• bol ıeba 

) 'tt111tıtar. Ba irim· dar lngilizleria 214 tayyare da gömüld&kleriai kaydettik· •e mey•eılyle bal ve faıleclllecektlr. ,,,?••• l•J•lerl Ru· kaybettiklerine mukabil Al- ten sonra bir Ya••• ıehria· Acaba allkadaılar ba hallaklr, ita •eli· 
~- •taıık Ye ltıal maalar 59 tayyHe kaybetti· den hükümete gelen telsrraf· nimet, ba akıllı doyuraa •• ba merllametU 

f• ~e Fraaııı balkı· Jer. Ba m&ddet iciade Ruı- tG.: mevıiml• aliceaap e•lldı; ıtneıia, imutl 
S •ç••kbı.. laa 892 tayyare kaybettle.ri· .. Blzo buğday göaderiaiı, yetirtirmealadea aace kam&r rlbi, et riltl 

Poliaaia IOD za· ne makabil Alman kayıplar1 yahut tabut göaderiniıl.." ea zaruri ibtlyaçluıa daha aıkınblıı, .talaa 
•ldata lalayicl 78 dea ıbarettir. Denilmektedir. acaı bir ıurette elde edilmeleri lçla 

1t.ı~-lacle 1·1·942 -•- ---o-- daha acil tedbirler alamazlar mı? 
~ ,. bclar 5290 h•• Belki bu it blru srlçtlr. Fakat mlW 
~ -.ll11alftir. E•l•r· Birmanya yolu alta gene u- oaa biımet etmelr i•tlyeaıeri ba1I• nrca 

"lfhrma Japılmıı d meHlerde denemek alyyetindedlr. 
J\ ~l dea 18 ıabat artık İşle• CUm& Uğra 1 Halkımız duaııaı böyle çalııkaa •• f .... 

74 laaltalama Kahire (a.a) - Ortışark kir devlet ve millet memarları lçla Alda• 
~. ~lalt eclilmit 291 yemez bava tebliği: maktadar .• 

._ ..... t .... -~ •,'-il"' tahllmaı •• Birmanya (a.a) - Röyter Dün mihver tayyareleri Llll HAkAIN 
8E81Dlll ' ~ laale• ara•· muhabiri bildiriyor: dalgalar halinde Maltaya Hl 

~ ~ "ltar. Japonların gittikçe utan akın etmiıler ve ada ize· 
SESi 

~ ~ .. da Marael tazyikleri neticesinde artık rinde uçarak bomba atma· 
'~ bir tedbiıçi Birmanya yolu ile Çine ya· mıılardır. 

""İl laareketlae te· palan yardımlar keıilmiıtir. Düşman tayyarelerinin he· 
" •rada y•kalaa· Son defa ba yoldan geçer· defi avcı tayyare grupları· 
~ it ke11 arkada birçok malzeme 

t. ,..,. dalalli tahrip edilmiş bir vaziyette 
lıtt. ..llalm roller kalmış duruyordu. 

- .. --

Moıkova(a.a) - Düngece 
Sovyet tebllğiae göre Rus 
kıtaları taarruzu bareketle-
riae düımaaın meakfıa ~yer· 
lerlni iııal letmiı bava mu· 
barebelerlade 10 yerde 67 
olmak üıere günde 77 Al
man .tayyaresi tahrip edil
miıtlr. Rus kayıpları 8 tay· 
yaredea ibarettir. 

- -o--
·Bir Amerikan 

gemisil 
V ışiagtoa (a.a) - Bab· 

riye nezaretinden bildirildi
iine ıöre Paıifik okyonu· 
ıunua cenup batı kesiminde 
8213 toalak bir Amerikan 
ıemiai torplUeaerek balıral-

mızı zorlamak •e onları 
yormaktır. Uçan diiıman 
tayyarelerine zayiat verdi· 
rilmiıtir. • 

............. --
Almanların 

gözü ile 
Berlin(a.a)- Berlin aiyaai 

mahfilleri bilbı11a ıarlr cep· 
heıiade muharebeler olmak· 
tadar. Ruılar kıı menlmi · 
nıo kendilerine yardım et· 
meainc zayiat vermelerine 
ragmen bir muvaffakiyet 
kazanamadıklarını ilk bahar 
taarruzunda [cephenin taı· 

viye edileceğini kayd et
mektedirler. 

--o-..-

Rangonlalevler 
içinde 

Tokyo (a.a) -Aaahl Şim· 
bun gazetesinin verdiji bir 
habere ıire Raaıon ı•hrl 

lstanbalda iaşe itleri 
için bir içtima yapıldı 

o 

latanbal - Valimiz 8. Litfl Ktr•u laa· 
gün Aakaıadaa-döner diam••• ftlA,.tt• 
yapılan bir toplaabya l•t• itleri rlr ..... 
mittir. 

B. L&tfll Kırdar ıazetecilere beya•tta 
Aakarada bilha11a laıe iılerile mqpl ol· 
duğanu ı6ylemiıtir. 46 

Halka tevzi edilmek iilz•ı• batla ~ Jel• 
kenci yapurule Zoaıalclaktaa l l11Maım•• 
iiç bin ton maden kömlrl ıetirUmlfllr. 
Adaaa vapanlı de iki illia toa ı klmlrla 
daha Zznruldaktaa lıtaallala cloir• J01a 
çikarıldıiı bildir limittir. -------

YENi BUTÇEMIZ 
Ankara-Yeai blHçe•i• 74 milyoa kllnr 

bia f azlabkla mecllıe verllditi malum•u. 
Yeni blitçeala masraf kıımıacla Ri1uetl
camhur mecliı ve di•anı malauebat içla 
ayrılmıı tahıiıat: reçen aenıal• a,.ıc11ı. 
Maliyeye 40 milyon 999 bin, dl1a•a ama• 
miyeye 9 milyon 279 bia. rlmrlklere 7 
milyon 359 bin. maarif veldletiae 37 
milyon 654 biat ziraat• 8 milyon 951 bla, 
milli müdafaaya 101 mqyoa 995 bin lira 
tabıiıleamiıtir. 

Milli mlclafaama fe•kallde 
r'•• fı•kallcl• talaalutla temla 

• 
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ihtikar kralı az zamanda nasıl 
kocaman bir servet kazandığını 

anıatmaüa başııuor •• 
Bir çeyrek saat sonra ibtikir zenıiaini11 

aaametli apartmanının bışmetli salonunda 
çok neıeli •e etlenc li bir balo bavaaı 
eıiyordu. 

Milroaer ev ıabiblaic etr fını alan dal
kavuk ve mllrat misafirler oaua söylediği 
en bayağı, en t•taız ve ea maaa1ız ıöz1e
ri, ea ıojuk şakaları biç işitilmemiş, ıon 
derece hoı ve zarif oükteler 1:ibi, karşıh
yorla, alkııhyorlar, alkııhyorlardı. e., oa ., zarfıada kazanılan bu büyük 
ıenetia bu k11rnaz ve yaman muhtekire 
•vdiji me•ki •e kudret öa6ade, yaln,:ı 
meafaatleriDe tapan bu dalkavuklarıu, ba· 
.. rllkü eder ribi, l:i&rmetle, d•h• doiru· 
ıa zilletle baılarıaı eimeleri, ndık köle· 
leriae, rütbe, niıan ve babfiı daiıtıD c:tki 
ıaltaaların huzurunda yerlere kapanan, 
baıh!slıra yerlere yüılerini ıüren eski 
•bendegin" ıa zillet ve miıkinliklerini ne 
kadar andırıyordu!. 

Para deaea ve en büyük inkilipların en 
kanlı ibtililleria taç ve tahtını devirmek 
değil, biraı olsun ıarıamadıklırı bu kuv
vetli ve kudretli hükümdarın bilbuaa men
faatperest ruhlar &zerinde yaphiı tetir ve 
nüfuzu ıörmek için bu ihtikir kralının gö· 
ziiae rirmek, ba yeni zengin Ziya Sokul· 
kaadan beı oa kuruş lıopumak içia etra· 
fıaı çeviren bazı erkek ve kadınların ona 
zelraıı, zarafeti, ı&zelliii ve gençliği b.ak .. 
kında oluıdukiarı takdir ve preatiı destan· 
imar dinlemek kifi idi .. 

Bereket ve11ia lci insanlar içinde (Hıımet 
m•p para baıretleriaia) baııaı eğdireme· 
d~klerl, ıeref, hayıiyet ve vi.cdanlarını ıa
ba alamachkları çok asil rablu ve tam 
maauf yle idealiıt rençler de vardır. 

itte biraz aıığıda anlatacağımız &lkü 
aabibi bir genç muallimle -ibtikir krah Zi· 
ya Solıalıan ara11nda geçen bir mubave· 
reJI yiilrtek ruhlara teselli nuru serpe• bir 
lalaıae aayabilirlz •.• 

Şimdilik bu ıe,taa adamın, kendi zeki, 
irfaa ve daba (!) ıiae meftun ve hayran 
dallla•aklara aaııl zengin olduiana dair 
anlatbj'ı bazı hiklye ve fıkralara geçiyo· 
rm •• 

O, ıöıleriaa ıöyle ltaılaanıtı: 
- Ben bu veya ıa ma.lfarın fiatlerinde 

bD1lik bir yükseldik oldu;anu nereden 
aalanm, bilir miıiniz? 

Kadıa, erkek bütüa mi11firlor hep bir 
aj'lldan ıordular: 

- Neredea, Daııl?. 

- O malların fiatleriade biç bir yük· 
ıeelik olmıyacaiı hakkında gazetelerin 
verdikleri l<at'i... haberlerden... Gazeteler 
falan mıdde fiatiade biç bir değiıiklik 
olmıyacalı dediler mi, ben o malları he-

Aıltın yol 
tlazır ıiı 
1 Jelediye Cümhurlyet ko

•·ul uğu dahilinde bulunan 
Viı ı"u meydana çikarm•i• 
k.ıı·ar vermiıtir. 120 metre 
u:nıaluiaada, on metre ~ge• 
niifliğiade mermerle ;döıen· 
m iı olan bu yol gtarihi bir 
kı1rmet tışımaktadır.. Altan, 
yol lzmiria ·tarihinde iıık· 
larm dolaıtıfı, ıeaçJkızların 
delibnhlıuıa müatakbel {ha· 
yata hazırlandıkları bir yol· 
du. Bu itibarla bu • yolan 
ziyaretçlliii elbette daha 
fazla olacaktır. 

Altan yolu bir k11mı Uze· 
rİDll bızı evler iaı• edilmiı 
yol kaybolmuıtaı. Ôaümüı· 

1 
deki ıenelerde yolun ~tama· 
mıaıa meydaaa çikaralma11 
içi ' baıı iıtimliklere de te · 
şebbüa ._edilmesi mümkiia. 
iarülmötedir. 

...,..._..__o---

ıumar ounamak 
Alıanc•k 1504 cü ıokakta 

Mustafa oğlu Ahmet Süley
man oğlu Hüseyin ve Oı
mıa oğlü .Ahmet l.çık yerde 
kumar oynadıktan görülerek 
110 kuruı para ve bir çift l zarla birlikte yakalıamıılar
drr, 

-----et---_,. 

200 Kilo un 
bulundu 

Dikilide Kimil Döıtkar· 
deı adıada birinin Kalealta 
mevkiindeki babçeal•de, be· 
yanname harici 200 lı:ilo 
buğday uan bulunarak alın· 
mıı ve kendisi hakkında 
takibata bıılanmıştır. 

---o--
Sıhhi· durum 
Viliyet umum1 bifı111ıbba 

mecliıi cuma ı&all ııbhat 

müd6rliiğ6ade doktor Cev· 

det Saraçoğlaaun reiıllğla· 
de toplaaarat vlllyetiD 11bhl 

durumunu ıöıdea ıeçire· 
cektir. 

Şubat ayı, lzmirde r•1et 
iyi ıeçmiı, bulaşıcı biç bir 
b11tıbk ıörülmemiıllr. 

_._ ... o~-

Sarhoıluk 
Mezarhkbıııadaa i"eçmekte 

olan Muıtafa oflb Mehmet 

ıarhoı olduğu halde bıtmp 
çaitrmak suretiyle rezalet 
çıkardığından yakalaamıthr. 

§ Karııyaka Kemalpaıa 
caddeaiade lbrahim otla 

Aıar 1arlıoı olduiu halde 

Abdullah• ait gıziao camla· 
rını kırmak ıaretiyle reıılet 
çıkardıiından yalralanmııtır. 

Bıçak İIŞllBk ... 1ımır ıicm:7ıcaret 
Anafartalar caddesinde ff li .. j murluğundan 

me-

aeyia oğlu Narinin, Mezar
bkbaııada Muıtafı oğlu Me .. 
medin ve Karııyak Kemal 
pııa caddesinde Ali oğla 
Eminin üıcrleriade birer bı
çak bulunarak ahDDllfhr. 

---.. PTFJ 

Kız kaçırmak 
Kr.rııyaka Boıatanhda Halil 

oğlu bmail, Salih kızı Fat· 
mayı kaçırdığı ıikiyet edil· 
miı veaaçlu yakalanmıştır. 

Zeki yavaı ticaret un•anı 
ile izmirde yol bedeateaiaia 
de bidayet hıaıada 53· 1 

•umaralı maganda maaifa
tura ve yerli mallar &zeria· 
de perakende olarak tica
ret le iıtigal eden Zeki Ya
VlflD iıbu ticaret aavaaı, ti· 
caret kaaunu hii'-ciimleriae 
göre ıicilin 4228 aumaraıına 

kayd ve teıcil edildiii ilia 
olunur. 

.................................................. 
i Elhamra Sinemasında i 
ı Bitüa dünyama yegiae sevimli Jönprcmiyeri ı 

i TYRONE POVER'in ! 
ı Linda !>arnell ve Baail Ratbbove : 
: ile RerAher Y arattıiı Eııiz Şıbeaer ı 

i ZORO UN ISARETI i 
ı Seauılnr: her gün 1·3·5-7-9da Cumartesi·Pıur aahablldeı 

men iıtif etaıeğc baılarım. ı 

-Arkası vaı- ı T yyare sinemasıBda Tel. ı 
36'16: ---

%Bugünden itibaren yeni ve m ilkemmel programlar baıhyorı 
: T O P T A N ı : 1- lngiliıce ıözlü 1e şarkılı meşhur Amerikan opereti : 

ı atates Paz ı ı ı ' • N .. N tt Şen, şuh ve etıeaceli : 
ı : ı Ol Ol ane e film oynayanlar: : f Ucuz _ Te!ı~alt L_D ~iç ınaarafııı i ı Auaa Neovgle Roland Yuag ) 2-:Almıuca sözlü blly&k ı 
ı k 1 1 t ·ııt ı ı tarihiK ı• • f l b Zuih Laeadarı 

US Ul Ü 
---o--

Ankara (Aaadola) _. ~ 
kfJmet, ziraat Hfer 
için bııı mlhim k 
almaktadır. Ôjnndljf 
re, de•let çlklikl•i, 
met eliyle ıilrdlr&lecek 
araaide calııecaldar• 
iı m&'kellefi1eti aıall ~·
edilecektir. 

Bu arada iplzler •• 
kellefiyete tabi 
iıtibıal mıatakalara .. 
derilecelderdir. 

---o 1 ....,,.-

Daiıtma 
Aakara (Aaadolu) _,,. 

tıtma ofiti projeleri t 
lanarak Baıvelr.llıt• 
olu11maıtar. 

(!)fiı, ticaret ••il 
batlı bir umum • 
halinde çahıacaktır· ,Ilı 

Ofiı emrin• ıo 
lira tabıiı edilmiıtlr· t ._. 

ço • an ara enıı l ı facia ra IÇeDID Z ıra ive Villi Berı•ıı 
ı llEZARLllC.BAŞI HAL iÇi No. 431 ı 1 ile bialerce artiıhn iıtirllı:lle ve •••ıin doktorlar içiade ı 
! n• .- leltr.af A~rHi~~S~e~r:te:r=:::::ı~ ... =~==·=-.t~:::~~..ı.:::~~:..t:•~··~h~·~--1~~..1~0~6;..30;;;·!;.!0::d:a~N~a~e::tt~d~~~~=·~~~ 
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ırwqc· -- i "'··~2'aç arın u ; .: oor ı nasyon 

ıı... •rsıtn b. a2:~da ımash ıı 1 mahkemeleri 
~ bakma lZ·· · çiktirmeyiniz 

il dıığ... -----
"'---_ Ba ~ae tam budama ıa · 

maa192d• şiddetli kıı yaptı. 
Bir·~ok bahçelerde meyva 
•~açlarının badınmı ını 
ımkin kılmadı. Budanması 
uıuldea olan meyva ağaçla
rıaıa meyra verebilmeıi için 
mutlaka meyvaya y•.tinl· 
maıı için meıva göıilne gö· 
re budaamafarı lirım gelir 
fakat havalar müsait git · 
mediii için ba iıi yapmak 
biraı tehlikelidir. Mcyvaıız 
ağaçların badıamıma11nın 

ehemmiyeti yoktur. H.tta 
bu klf gDaleriade badıa11-
lır bile o ·kadar büylk bir 
zarara ,. afram azlar. Likia 
meyva aiıçları böyle de · 
ilidir. B•danacık kııımla· 

rıa llaıule getfreceil yara· 
lar meyva röılerine yıkın 
baluoacajı için meyva r5 . 
ıllaila donmak tehlikeıi baş 
göıterebilir. Bu itibarla 
meyva litıçlarını: havaların 
mü11it ritmuiai bekleyerek 

on• ıöre budıynuı. Eı11ea 
budaamııı geç kalmış •iıç
lua ıa yür6meie bııhyaca· 
i• bir •arıda fakat su yü
r&medea ev••I budama tıt· 
bikaedilebilir. 

Ai•çlara ıu yürümesi de
mek köklerin fıliyete geçe· 
rek topraktan gıdı 'almıga 
baılamalar1 bir fidanın da. 
marlarına nebat katı dedi· 
ilmiz (auıg) yani öı ıuyun 
çikmı11 ber tarafını dolaı:-
magı bışlım111 demektir. 
Ağaçlara ıu yürüdUklen 
ıoara budama yapılamaz. 
ÇDnldi• agaç ~ suyunu kay
bederek kuvvetten düşer. 
Ve o aeae meyv aıız veya 
pek az mey•• verebJlecek 
bir vaziyete d6ıer. Havalar 
ıııamadıkça toprağın ııcak· 
biı yiUuelmedlkçe ajaçları 
ıa ylir 011'ez. 

----a-..--
Dıvııt kuruııarıını 
tahta binalardan 

çıkarmaııuız 
Adliye ıarayınclaa ıoara 

Zeynep Hanım konağının 
koailnıa yaam&11, tahta bi
nal11 içinde yerfeımiı devlet 
kuramları üzerine bir daha 
dikkatimizi davet ediyor. Bu 
binılar yaamıya mıhkiimdur. 
Banlaraa değeri yoktur, daha 
iyiıl yapılır, diyelim. Fakat 
içiadek.i vesikolara, hitıplırı , 
Aletleri .. bele bu zamanda • 
yerine koym•k imkiasızdar. 
Yanıp yok olm11101 iste· 

medliimiz ıeyleri abıap bi
aalarda• çıkarmalıyız. 

(A .. m) 

__ .. ,,__, 

Ankara,-Buıün neırola· 
na cık •yeni _ kooı diaııyoa 
kararı mucibince milll ko
runma kanununa temH 
eden ıuçlara bakmak Dıere 
adliye vekiletlne icıp edea 
yerlerde sekiz;mabkeme ku· 
rulmaıı aelihiyeti verilmiıtir. 

Bu mahkemeler, Ankara, 
Istanbul lzmlr ZnDıaJdak 
gibi milli korunma kDaaaa· 
na karıı nufaı "•11fetl he· 
ıabiyfe fazla ıaç gör&len 
yerlerde karulacıkbr. 

icabında bqka yerlerede 
nakledebilecek olan bul 
mıbkemelerla balaamadıiı 
yerlerde me•cut mahkeme· 
ler milli korunma kaaanaaa 
temaı eden ıaçlarıa mab· 
kemesiai ıörmege deYam 
edeceklerdir. 

--o----
Ya buyılyahiç 

bir zaman 
Londra(a.•)-IMaruf laıl· 

liz mubarrirleriadeu Con 
Kordon , ,,ya ıimdi, ya hiç 
bir zeman. baıhiı altında 
yaıdıiı aerf yazılardan birin· 
de diyor ki: 

,, ÜıtUalüfllmüze teıkil 
eden batletlerde• birçoa-aaa 
yirmi yıldan beri ka1betml1 
bulaauyoraz. Bizi yiilııeltea 

h11letlerl tekrar balacakmı • 
yıı. Bea balacaiJmııa eml· 
nim. lııiıliği ve eko•omlk 
emniyelıizliğl ortadan kaldı· 
rau yeni bir inılliı nlzamıaıa 
kurulmaıı Jiıımdır. 

Senelerden beri 8iiy8k 
Bıitanyı imp1ratoılaianaa 
yıkmaıı ihtlmalladea eadlı• 

eden korkaklar mlhim mev·I 
kileri tıgıl etmlılerdlr. Mea•J 
fi ruhluları bertaraf etmeki 

için amlrallık daireıiade Jıı·I 
va ve harbiye a1111hklarıada; 
temizlemeye ihtiyaç vardır.,, 

Muharrir .. ya bu 111, ya 
biç bir zaman., ıöılerlle mı· 
kaleıhae aihıyot vermekte· 
dir. ----
Talebeye As· 
ker likten tecil 

yok 
Aakara,(a.a)-Okal diıip· 

lia k11ralları tarafından [bir 
veya iki yıl okuldan a11k· 
lutırılma ile ceıılındırllaa 

talebeden :ukere = [ çıınlıa 
vgya aıkerıik çafıaa ılrmiı 
olanların 1111 sayıla lkanuaa 

göre tecilleri mümkün olı· 
mayıcığınıa maarif teıkill
taaa teblii edildiif öfreall· 
miıtlr. 

5 Mart 1942 

Belediye sıtma miica
delesine hazırlanıyor 

-o 

Belediye, yaı me•ılml•• tfımedea .-la· 
rimlzcle ııtma mtlcıdel.Uae Mflappkbr. 
Kııın bı•alarıa dıiml ıarette ,...... • ıec• 
miı olmaıı ç11kur yerlerde ıa b~lldatll•rl 
meydanı ıetirmlıtlr. lualu ,..J••••imla
de ılaeWerhı üreyecekleri birer 11tma ya• 
vuı olacıj'ıada• bol masot d6k81mek ıa• 
retile ıimdlden ba 11tma ya•aları lmlaa 
edilecekt lr. 

Ba ıeae e•lerde de ııkı lblr utma mi• 
cadeleal yapJlmuıaa ihtiyaç Yardır. Bele
diye ııtmı mlcadel11i içla klfl · miktarda 
maıot temlaiae teıebblı etmtıtir. 

Umami yerlere muot dlklleceil ılbl 
evlerede memurlar nııaretlaie maıol dik· 
tllrllecektlr. Erlerde diktirilecek imılOt· 
ların licreti ev ıablbi ••1• klrıcılanacla• 
ahnıcıkbr. 

Y ıimarJer ylıladea çlkea baıı: 1111 • 

naklıraa tamf r edilerek •• if çlerlae dola• 
ıular bofaltduak ltaralınaıa 11tma JD,ala• 
ra laalladea kaıtaralmalan mabrrer•lr. 
Belediye zabata11 ita iti• ele ciddi aar•tt• 
ıllkadır olacakbr. 

ili 

Yard111 ıaııııır 111111111 
Aakara - Bayaa lalalaO• latml rel.Jl· 

iiadekl yardım ıe•eıler cemiyeti •••m1 
koaıreıl cumarteatr• toplaaacıktır. 

BENDEN SANA 
TAVSIYEı 

YAZAN: 
Stefan ZHi• 

Bir iki ıl• enel ca•• 
kıyı• malaarrlr,. 

Viyıaada devam ottljlm mekteltla .. 
iıtldatll talebıa 16 1•11•d• lalı ı•llfll· 
Hem yalupkll. laem de aaıl •• nrlf Wı 
çokta. 

Çok çahıır, hH ıe1• de akh erertll. 
Meıbar ltlı adım olmıjı bfa11aı koJ· 
maıta .• • 

Blylk A•aıtarya:dıplomabaıa ada•• bl· 
laaarak keacliıiae Meteıalcbl• llkıltt• 
talrmııblı. Ç&nkl o latla ıekl •• idi .... 
dlyle bl1&k bir aclam olac:ıjıu lalç Wrl· 
miıde flplae 1okta. 

Y ılaıı ıalibjtadı• pek la"laama .. ık. 
Şılrlıtı çok ileriye yarclınyoı•a. Her ıh 
mektebe tue lttlle•mlı bir elW1e, iti•• 
ile bajlıamıı bir lkn•ıtla ıeffrctl. f••• 
hıvalırcla l&kı ltlr otomoWRe mıktehe ,.. 
lircli. 

Şof6rla yerlere kı••r •iilerek kap111 
•çm111 biıe ıarlp ıırteır•L ' 

Baaaala beral»er IJi çocakta. H~ AJ· 
a'llııhj'ı yoktu. Ke•diılai bıpimis çok ... 
verdik. 

G&aln blriDde 11aıfta lleteralclal• prl 
boı kıldı. Ôj'le zamaaı ıelieltl ıala•ık. 

IBDyük bir mali mleueH•I• mld .. ola• 
bab111 te•ldf edilmlfti. Ba mi .. •ae "91· 
tan •ı•iı dolıadarıcıhktaa ll:Harettl. Bla• 
lerce ıa•albaıa taıanaflaraaı ele ııçlrilnk 
Bıtü11e otarmatla. 

Gazeteler ba reıalıtln lıa•aditi• ha,ft 
batlıklula aeıretmlıler, adamıa, ._lııttl alle 
er klmnıa ralmleriai b11mıılardı. 

Zı•alb deıtamuıa• mıkte"• alçt• ı•I· 
mediil belli olmutta. Baltaaaıa yapb•la· 
ruıa uta111orda. 



SAHIFE4 .~~~~~~~~~~~~~-(~LKIN SESi)~~~~~~~~~~~~~~ 

Milli korunma kanununa 
aukır-ı hareket 

Çoraklrapı belediye mıatakaııada Hasan 
kızı Hatice adıadaki kadın Mart ayına ait 
ekmek karnesi aldığı halde aüfuı zayi il
miibaberi tanzim etmek ıuretiyle ikinci bir 
karne almak teşebbüsünde bulunduğundan 
yakafaamııtar. 

§ Kemer pazar yerinde sa tici M ibtaf a 
oğla Ali l;eiediyece 18 kurut• Hhlmaaı 
kararlaştırılan patıteıin kilosunu 22 buçuk 
kuraıa sattıj'ından yakalanmııtar. 

--o---
Ziraat seferberliği 

konferansları 
Aalsıra - C. H. Partiıiaia almıı oldu

iu bir karala 'bir çok •iliyet ve kazaları· 
mııda ziraat aeferberliii ve milli korunma 
kaaua hP.kkında konferanılar verilecektir. 

Ulu gaıetesJ yazı itleri midlrl 8. Faik 
Mlataz Feaik de ba hafta içinde lzmlr ve 
Balıkeıire 2ldecek, harp eko11omiıl baklcıa
da birer lroaferanı Yerecektir. ---o---
Aırupa hattı ıısan sonunda 

ııı ırıırlnı •ıııuıcaktır 
Anlıara - AYrapa hathnın açılmHı içi• 

kapriileria laıaatıaa deYam edUfyor. Devlet 
demiryelları amam miidtırll vaıiyete göre 
Meriç köprüıll iaıaatıaın Ntıaada bltece
iiai ve ıeferlere ancak Niıın IODuncla baı
laaabUactiial ıöylecli. 

lzmir Askerlik Şube
sinden: 

316 • 337 dahil .nuvaıuflık hizmetini 
yapmamıf, bakayalarla yoklama kaçaj'ın . 
claa aıker edilmiyenler ve bava tebdilini 
bitiren erabn ıeYkedilmek üzere 4 M.,t 
942 çarşamba g&nii ıababı lzmir yerli as
kerlik ıubesinde mevcut bulunmaları illa 
olunur. 

Gelmiyaaler hakkında kanuaua cezHi 
hlikümleıi tatbik edilecektir. 

lzmir yabancı asker
lik şubesinden: 

18·2·942 ıln&:verilea iliaın biriaci mad-
cle•i A. hkıaııaıa ~nihayetinde takarrur 
edecek zamanda bitecektir deaiJmifti. 

RADYO • TELGRAF HABERLER -- - = 

Yunan gemici, Çenberdeki Al- Alman nöbe 
Ieri donanma- man ordusu- sini öldürli 

ya alınacak nun hali kaçtılar 
--o--

Kardif.(a.a)- Yunan baş· 
vekili Çuderoı Yunan bah
riyelilerin babraaı için Kar· 
dlfte yapılan bir törende 
askerlik çagıncla olan Yu· 
nanldar1n bahriyede hizmet 
edeceklerini ıöylemiı demiı-
tir ki: , 

lagiltere b&kümeti Yunan 
balıriyeıi11e bazı gemiler 
•ermiştir. Halen ticaret ge· 

mileriade çalııaa ıe11ç Yu
aaa denizcileri timdi bu ge
milerde çala1açıklard11. 

o 

Taymisin 
ifşaatı 
Loadra,(a.a)-Taymiı ı•· 

ıeteai yazıyor: 

Taarruz tetebbüıü d&ı
manın eliadea alıaıncaya 
kadar bOyük darbeıer bekle-
mek lizımdır. Havrin Bur
ne•al istHyonuna yapılan 

akıa iıtikbal için ümit ve

rlçi bir hadisedir. Zir• aı

kerlerhnizin iyi aatremanla
rıaı meydana koymaıtur. 

---o----
Birmanya yolu 
ve Rangon için 

kanlı 
muharebe 

Londra ( a.a ) - Royter 
ajansta Sittaai cephesindeki 
muhabiri bildiriyor: 

Bu harbin en ıiddetli ••· 
•aılarıadaa biri şimdi Bir-

---o---
Moıkova.(a.a) - Straya 

Ru11ada çember albna!alınan 
16 cı Alman orduıa birlikle
ri iaıe ve mühimmat bakı· 
mındaa büyük zorluklarla 
karıılaımaktadırlar. Alman 
kamutanhğıaıı hu birlikıere 
hava yolu ile J;İyecek mü
himmat yetiıtlrmek teıebbü· 
ıü uçaklarımız tarafındaa 
akamete uirahlmııhr. 

Vapur va tahıll 
tahliuı f ıua tıa. 

rııda zam 
Iıtanbul - V apar Ye tah· 

mil ve tuhliye fiatleriade 
yapılan yllıde 10 ıam baıiia· 
den itibaren baılamıtbr. 

lıkenderoa Hmaaıaın bu· 
ıutiyeti ba11biyle bu zam 
buraya da ıamildir. 

wOı--

Büvük bir Çin 
harbı 

bekleniyor 
Tokyo(a.a)- (Aıabi Şim • 

bun) gaıeteıinin iBirmaaya· 
dan aldığı haberlere göre 
en az beı Çia!t&meni Man· 
daladya ve Birmanya Çin 
hududunda toplanmııtır. Ja· 
poalar Çin kuvetlerlyle CJhe· 
aüz temas kurmamıılardır. 

--c-
187 teneke benzin 

blunundu 

o 

PIU'iı,(a.a)- Dlla 11~ 
r··~ Pariıte tToaea E 
gında bb lmekteptekl I 
man kara!col11na f blcalll 
mittir. 

Baal1rdon biri albe~ 
ıl taba•ca ile i\6ldlı111 
Dif er biride lraA•akol 6 
yük1ek infllik ~\.kadı 

bomba atmııtar. 811 c 
inflllk etmemiıtir. 

1 - .. -
limiz 

- -
Batınlan 

!ara bllcam 

karma için kalla•ıla• ~ 
yüklB mavanalarda• f 
bir kaçı kartulmattaı • 

o -

338 doiamla ve baalarla muameleye 
tabi olaalarıa yoklamalara içia takarrur 
edea zamaa 6 mart 942 gün&dür. Bu güa
dea ıoara miiıaca.t feclecelder yoklama 
kaçaiı ve emıali Hırk edilcllktea ıonra 
bakay, ıraziyetiae tdüıeceklerdir. IBinaae-

ı : maeyanın pirinç tarlalarıada 
cereyan etmektedir. Muha
rebe çok uzun zamandan 

lataabul - Alakadar ma
dar makaml1ra yapılan ihbar 
üzerine bir ambarda 187 te
neke benzin bulanmuıtar. 

Sirkecide Oıbaıaiye cad
desibde fır1acı Şevket ve 
g'eae Sirkecide otelci Ha1an 

alayh tim~~· kadar ıubeye gelmeyenler 
acele miiracaat etmeleri · llzımd1r. 

Halen müdavim talebe olanların tecilleri 
okullar için tabıiı (edilen günlerde l mek
tepçe ıöaderilıcek çifte ve aamuae1iae 
aygaa tecil veıikalarile yapılacaktır. 

Halea okul mlldavımı olmayarak [olgua· 
laklardaa ikmal kalmıı olanlar tadikda· 
melerile birlikte: 6 mart 942,güıüaae kadar 
mlracaat ederek aıkerlikleriae karar al· 
maya•larda yoklama kıçaiı vaziyetine d&· 
ıeceklerdir. lıe 6nem verilerek biranevel 
m&ıacaatJarı meıfaatları iktizası olduiu 
illa olaaur. 

beri Çinin bayati mlnakale 
yoluaa teıkil eden Birmanya 
1ola ve Raaıon için yapıb-
yor. Sittaar at.brl baıhca 
maniayı teıkil etmekte ise 
de bir cephe yoktur. 

Havacılık ve Spor 
Herkeıi en yakında• ali

kadar eden bu "Hekesia 
mecmuası" aın 300 üncü ıa
yııı çok faydah .. mündereca· 
tıle iatişar etmiıtir. Okurı,. 
larımıza baretle tıvıiye ede
riz. 

Esentepe muhtelif partiler 
balide 11tıa aldıkları 187 te
aeke benzini. yeni lımir am• 
ban ıabibi Ahmet Yllklerle 
anlatarak uzun mlddet ıak
lamıılardır. Beazialere el kon· 
muı ve ıuçlular bakluana 
takibata • ıeçilmiıtir. 

---o--
Eski Iran Şahı 

Tunuı(a.a)-Eıki lra• Şa· 
hı f Riza · peblevi maiyetile 
Kaaadaya varmııtır. 

Kazan 
Y aralanıo•lll 

. Kua11tiaa Aı•DI.:.. '",j'_ 
kilade otaraa lı t• 
Hakkı adındaki ıab•~ 1&1. 
cayı kurcaladığı •• ,. ~ , 
aldırarak çılı:aa kad .,.,, 

ayağıaıa illeri•• .,_~ 
yaralaadığı bab•1 • 

ve teda•iıi içi• .... 
kaldmlmııtır. 


