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DAKiKA 

_ .. __ 
Vaıin2trn (a.a) - Neıre· 

dilen reımi bir tebliğe ılSre 
yeai iaıı edilen bir muhrip 
denize açddıktan 48 aaat 
•oara bir düımaa deaizal
bıını batırmağa mu•atfak 
olmuıtar. 

Geminin mürettebatı da 
ilk defa olarak sefere çık
mıılardır. 

--o----
Hollanda 
Kraliçesinin 
Mesajı 

Loadra (a.a) - Hollanda 
bahriye aazırı dün akıam 
Loadra radyoıunda Kraliçe 
Vilhelmiaia bir meaajnu 
okamuıtur. 

"Biz Hollandalılar mailüp 
ediJmiı bii millet değiliz . Va
tanımızda beniılerde çarpı

ı•a kardeılerimizle müfte· 
hiriz. Doaadmamızı kuvvet
lendirmek için ne llzımsa 
yapılacağı gibi Hollanda 
Hiadiıtanıadıki kuvvetleri
mize yardım için imkiaıız 
ıeyleri yapacajıı:. 
Duamız zafere biran ev· 

vel ulışmaktır. 
o 

uırinı kadınlar 
çaıııacak 

Sidney (e.a) - Avustral
ya biik&meti erkeklerin aı· 
kerlife daha fazla Jl"zılabil
meleri lçia kadınların erkek
ler yerine çalaıbrmak içiu 
tedbirler alıamaktad11. -----

Şimalde Al
manlar 

sıkıştırılıyor __ .. __ 
Stocholm(a.a)- Moıko••

daa bıberlere gire Ilmea 
gölü ceııubuada ııkııtıraıaa 
Alman kuYetleri ılmaldea 
tazyik edilmektedirler. 

Cenup cepheaiade 'Timo· 
aeako ordaluı iki yeri llfal 
ettiği 1200 kiti imha ettik· 
Jeri bildirJlmiıtlr. ------
Bohemya ve 

Moravya 
Yahudileri 
Badapeıte(a.a):... Bolaem• 

ya ve Moravyadaki yalaadl
le1in ltapiılaaae •• kamplara 
aevld kararlafhnlmııbr. 
Sevk edilecek 1alaat10erla 
miktarı 90,000 tahmia edili· 
yor. 

--wo----
Japonlara ve 
Jauon ırkından 

olanlara 
Avaıtralya(a.a) - Japoa 

tebaluı ve japod ırlu•d•• 

olup Amerikan teı:..aıadaa 
bulunan kimıelerha emla bir 
yere enterae edilmeleri ka
rarlaıbralmııbr. 

--oı--

Haftada bir~ke-
re et var · 

Londra(a.a) l l•ıe uzan· 
aın haftada bir kere et J••
mesiae karar verlleceil la•· 
la1ıh1or. Sebebide vaktile 
bol gelen ııda maddelerlaia 
yollanaıa zorlaamaaı .. r. Ba 
bapta ıimdlllk ıiali tedbirler 

Amerikalılann .... m.1ııac1.,. 
• ·t ----muvaffakıyetı. Sanfransisko· 

Loadra(Radyo 12.30 radyo 
Bahriye nezaretinden tebli. da teli birler 
iine ıöre Amerikan tayyare · 
ıemiaine beheri dokuıer Jı· 
pon tayyareılnden Smnteşek
kil iki Japon tayyıre kıfile· 
ıiaia hucumuna ugramııtır. 

Sıfranıiıko(a.a) - 12 laci 
deniı kamaadaaı ıaaları de
miıtir: 

(Bu orta harekete karar 
verdim. Deaiı clevrl1eleri 
yolu ile iı birliti yaparak 
bir çok ıipbell ıemllerl tev• 

SESi 
o 

HAKKIN 
81!81DIR 

Ciddi tedbirleri alma· 
ğı ihmal etmemeliyiz 

F ea fakilteaiala balaadaia ve Jaa&P kil 
oldaj'a Ze1••P laaaım koaa;aadakl 1••11• 
dola1laile dayulaa derla aca11 lıtaaW ıa· 
zeteleri caalaadarmak lçia çok n•••tll 
yaıllar ve çok öaemll babralar aıırettUu. 
Biltia matbuabmız bu ıııf •ırlcl , ..... 
hakkında teea&rlerlal 161tercliktea •••• 
çok yeriade olarak deYlet •• mlUet .,.. 
•iade bir yalda bö1le bir W-aa ıeald•• 
lata edlleeıti de ~&jd.a.adl, ...... 1. .. 
karada Tirk Camlaarl1etiala, Tlrk mlllet 
•• devletlala •• blueaalep T•k ulm 
Ye imaaıaıa bef OD .... içbade .... ıli• 
ılmlzl iftihar •• parla kal.artacak lr
faa be medeal1et abldılerl 91ca•ı ıetlr
dijial ıörealer ba mljdeJI ~lda• k..U 
kıadilerlae vırmlı balaaa1orlar. 

Y alaıı bir kocama• •• tarllal W.. bit 
ııaede 1apılacak dl1e ita tlbi J••raalana 
bir anda doprdap maddt •• '°" .... 
tellfial imkla111 tarilal ve de•let k.,...· 
taaa ait idari zuarluı a11111Hmamak laa• 
reldiii•i de 1111atmamab •• ... •ltlalt 
maddi ve maae•i fellketlerla mlleltWp •• 
meı'aller ve aaçlalarıaa.,..... •• la...._ 
n• tebarlaa••••• •• pak cltWI t.Alr 
almajı llamal etmemau,ts. 

HALlll SESi =~~:g.':t 
iaşe teıkilitı ge

niıletiliyor •• 
Aakara - lıf9 tqklllbaı ı••ltl•tea 

kararname l.aglal•d• çakacaktır. .... 
mütııarbj'ıacla 4 amam mldlrllk IW.. 
olaamaktaclır. 

lıte mllt ... r maavlalttl• tarla .Ulea 
lkhut velrlleti aaaaJI tetkik la.,.U nW 
Şevket Slre,,. Aydemir barlalarü lataa· 
balda• ıelırek J••i vaılf..ıaa ......,_.; 
cakhr. 

GÜNlJN ŞA.KALAIU --------
Balıkl•rın tellft we eevhlcl 1 

Balaklar ıl1lıal1orlar .. bir dlrlaem etla 
bin ayip örtmesi sıibi bir kilo etla bla b· 
raı etmul korka •• laaJali bizleri lrkltl· 
yor. 

Et keadiılai ba kadu aaıa çektlil icla 
inHalar balaklar• nldınrlu dl1• lcllmls 
kopa1or. Lakla oldakça sor olaa H iti 
te•bel iuaalar kola1ca beceremlJKelde• 
riaden bialerl ••parlar dolma toplı,..U 
façalar• •• katala,. ko,.au,.caldarllMla .. 
••laç lçlacl•Jla ... 
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fMe 'ekmi, Ş ytanmı?J ..-Şehir Haberleri-
-27- Yu.zan:SIRRl SANLI ı Nfr *''+± 

Şimdi kömürün . 1üzlnü şekerin Bar Mü~!~z 
çehresinden daha şirin, kömür Faık Fenıg 0 

ticaretinin tadını da sekerden !~!~~b~~~.~.! ... 

Encümene 
giden 

muameleler 

daha lezzntıı· bUIUgorum ,göre (Ulu•) gazeteatnin çok 
U •• 11 değerli ya11 itleri müdürü 

1941 yılı bütçesine konu· 
lan balkevleriae yardım 
tahsisatının 1942 yılı içinde 
aynen kabul edilmoai hak· 

., ____ ......... _ 
Ziya liiraz dü~ündilkten sonra kelimele

rini tartarak aalatmağa devam elti: 
- Gazete) ria fiatletinde kat'iyen yük

ıcklik olmıyacağ'ıaı bildirdikleri malları 
yıldırım süratiyle topladıktan ve mütead
dit yerlerde bulunan depolarım• yerleştir· 
dikten ıonra hükiimetin bu maddeler hıık
kıada bir mir vermesini, bir kanun çı· 
kHma11aı lieklemedea önce onları elden 
ele dolaıhrarak d&ayaaıa· puaııaı kazanı· 
rım .. 

Malüm '&, böyle zamanlarda yapılacak 
ticaret itlennde pek ça'-ak karar vermek, 
tereildiittea nefret etmek, büy&k bir ceaa· 
ret göstermek ve .• Daha ıaçık cöyliyeyim; 
atalga11 ve ıoy adım gibi ıokulgaa olmak 
liıımdu .. 

Sonra düava ticaretinin altüst olduğu 
ıu devirde: y•lnız 6ir iılc, yalnız kendi iti 
ile ugraJmak doğru değildir. Bea eıkidea 
yalnız şeker tiçaretiyJe meşguldüm. Fakat 
biraz ionra bana kömürün siyah yüzü, ıe
kcrin beyaz çelireaiaden daha sevimli, kö· 
mür ahı veriıinin tadı, ıekerden daha lez· 
ıetli ıplmeye baıladı. 

Bualardaa başka kadın ayakkabıları ya· 
pı1uı deri ticaretine de büyük bir önem 
verdim. ÇüAkü biliyordum ve şimdi daha 
iyi anladım ki kadaaların raibet ettikleri 
bir mal biç bir zamaa kesatlık nedir bil
mez.. Allah bereket venin, bu kadın ayak 
lkabı ticareti. bir çok kocalaran uykusunu 
kaçırdı amma, beaim kasama da dol-
durdu .. 

Ziya Sokulıan, bugiiakü ticaret ilemia
de yıpıJan kwoazhkları, yeni metodları 
bir küçük kitap olacak ıckilde anlatttık
taD ıoara mi1afirlerine bay Nihadı göate• 
rere" dedi ki : 

- Bu atılıan cesur gençte de benden 
•ıaiı kalmayan bir ceHret ve ıokulganlık 
görüyorum. Onun için o, her halde hayat
ta muvaffak olacaktır. K.endiıincı göıtere· 
ceğim bir iıe, keadiıindea umduğum ya· 
pııkaalık ile abh11a, çok sevimli ve kibar 
olaa eoiaia ayaklarına biiyük bir ser••lJ 

bay Mümtaz Faik Fenik ya· 
ranki perşt.mbe günü Bahri·: 
baba balkevi salonunda ıa· 
at 18de ( harp ekonomiıi ) 
hakkında çok &nemli bir 
konferans verecektir. Hıl
kımızıa çok kıymetli edip 
ve batibimizin b11 konf e
ransına koşacakları , şüphe· 
sizdir. 

kıadaki parti geael ıekre· 
terliği tamimi okuamuı ve 
bütçe ~encümenine havale 
edilmiştir. 

Bina verglıi . ödeme tak· 
ıitlerinia tayini ~hakkındaki 
teklif te •bütçe encümenine 

ğönderilmiştir. 

-----o----
cumaovlılıiMn kahra. Şehir 01!118r!-

man lrlBrimizı nın teftışlerı 
Vali 8. Fuat Tuk11l dün 

hldl·galeri sabah refakatinde . belediye 
reiıi 8. Reşat Leblebicioğla 

Haaılltı [kahraman erle
rimize kışlak hediyeler ' satın 

•lanaıasına tabıls •edilmek 
iizere CumaovHında bir 
pehlivan güreşi ;.yapılmııbr.I 
Toplanan 556 lira 80 kuruş 
Cumao-vaaıadan gelen bir 
heyet tarafından dün Kızı· 
Jay cemiyetiae teslim ~ edil
miştir. Cumaovasındı yakın
da ikinci bir pehlivan gü· 
reıi daha tertip olunarak 
elde edilecek hasılitla tek
rar kahraman erlerimize he· 
diyeler Hlın ahnıcalr ve 
gönderilecektir. 

bulunduğu halde Karııyaka • 
ya gitmiıtir. 

Karııyakadaki turistik yol 
iaıaatı vapur iıkelesl mey· 

dıaının tanzim sureti göz· 
den geçirilmiştir. • Meydan 
çok çızip bir şekil almıtlır. 
Beton yol iaıaata Naldöke· 
De- doğru ilerlemektedir. 
Beton· yolla birleşen civar· 
daki yollar belediyece tamir 
edilmektedir. 

Vali muhtelif parklarıda 
gezmiı ağaçlanma faliyetini 
gözden geçirmiştir, 

---o--...... _ .. __ 
Paranınterkini Pa~siyon ve be 

Vazife esnasında denizde kar Od&l&rl 
bogularak ölen Dıkili tah- Paoıiyon ve (bekir ~oda· 
sildını merhum lsmail Hak· ları işletilmeıi : işinin Türk 
knun boguldugu ıırada üze- vatandaşı olmayanlar tara· 
rinde bulunan ve deniıde fındtın yapılm111 17330 ~ıa-
kıybolan devlet parası 98 yılı kararname ile ya11k 
liranın terkini teklifi kabul edltmiotir. Bu yaHk karar-
edilmiştir. name tarihinden alta ay 

Mecliı cuma günü tekrar ıoara tatbik edilmcğe b•ı-
toplanacaktır. !anacaktır. 

kolaylıkla aerebilir.. ______ ınııı ____ ııım!?J•• •---------•ı 

u ~=d~:·.;;;:;:; ~!:~:d.~~~.~·~.~~~~~u~;: ! e~!~d~.?.!~8y.!!~!~~~:.!~! i 
rana ıa ıuretle devam etmek fu11tanı bul· : ı 
dalar: : TYRONE POVER'in ı 

-Arkası var- ı Linda r.>arnell ve Ba1il Ratbbove ı 
------------ ·- : ile Beraber Yarattıiı Eşsiz Şaheser 1 

,i ZORO UN IS RETI i 
lzmir Askerlik 
sinden: 

Şube• ı Seaaılar: her gün 1·3·5·7-9da Cumartesi·Pazar ıabahlldeı 
7- _......... ·------~--··------------

316 - 337 d bil JJuvuuafhk hizmetini 
yapmamıı, baltayalarln yoklam kaçağın 

dan aıker edilmiyenlu ve hava tebdilini 
bitiren eratıa sevkedilmek üıere 4 Mart 
942 çırşımba ıünii sabahı lzmir yerli as
kerlik ıubcıinde mevcut bulunmaları ilin 
oluaur. 

Gelmiyaaler hakkında kanunun cez11i 
la&kftmleri t.tbik edilecektir. 

si1ılemasıada Tel. t 
36'16 ı i T yyare 

------~~~~---~-------------~---------:sugiinden itibaren yeni v mükemmel programlar baıhyorı 
ı 1- lngili:ı:ce ıözlü te oarkıh meşhur Amerikan opereti : 
ı • N • N tt Şen, şuh ve eğlenceli ı 
ı Ol Ol ane e film oyoıyanlar: : 
ı Anaa Neovgle Roland Yung ) 2-:Almanca sözlü \>üyük ı 
ı tarihiK ı• • ( t b Zarih Laendarı 

l
: fatcia ra IÇeDID Z lr& ive Villi Bergeıı 
l ile bialerce artistin iıtirikile ve zeaıia doktorlar içinde ı 
• .... ---........ "' 0..1 • ~-• _ L - o .on c an n on.1 •1--..A&• • 

--o--- -
Koyun 120, kuzu ı,O ~ 

daaa 100 kuruı. Dil••~ 
dar et kesilmiyordu. 2 
celepler et fiatini arttı 
için çahııyordı. Fakat 
fieti yukarıda yaıdıiıaıı 
tekarrür edince ortal 

doldu. ~ 
Demek keıilecek b•JP'. 

yok değil, fakat fır ~ 
iıtifade emeli görüliyo ~ 
Belediye ba aarkı böJI• f. 
bit etmiştir. Fakat k••' 
rın bunda da durmıya~ 1 
ıimdiye kadar görclDil 
örneklerle de Hbitlir. ~·· 

Bir aya varmıyacak I 
fiıte zammı kayruıaı• 
şeceklerdir. 

----Oft----
ZehirlenDI fiı 
Alıancak ıebitler oa• 

ınde oturan Hasa• 
Şiikriye, ayai yerde ~ l 
Naciye, Nadide ve , 

1 

adındaki kadınlar yeD1 ~ 
dıkları bahçeyi geı:erl•' 
bilmedikleri bir ota 
ıqretiyle zehirlendik"'! 
ber alınmıı ve teda•ilef 
b11taneye kaldırılaı•tl"' -----

ihtikar 
lkiçeım~lik Keıtelli 

de.iade bakkal Ha .. it 
Muıtafa Şerbetçioi111 ~1..._. 
daki ıabıı kilosu 48 ~ 
1atılmakta olan piri• 
mit kuruıa ıatmak ' 
ihtikar yaptığında11 Y~ .. 
mıı ve hakkında 111•1 f.".' 
zabıt varakası yapılılll 

-~----
Hakaret ve tatl 

taş biri 
Kahramanlar 111111•1 

Osman oğla Süleodl';
vede oyun meaeleıio 
leyman oilu Nuriy• 
ve tabancıçektiiiad•• 
laamııtır. 

. ttllı 
kunemid zayı • 1 
• • 1 .. ı iı! il rıaı a acarıaıı .,. 

aia hükmü yokto'· 
Merainli yıoi 
No.la e•i• il , 
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KOR SIKA 
ADASI 

Ko11ika, cotrafi Y• as · 
kerl bakımdan Akdenizln 
m&him adalarından biridir. 
Ba ada, Sardaaya ada11ndın 
12 kilometre ıeaithrfadeki 
Boalfaçço bogazile ayrılmış 
balaauyor: ltalyı _yarımada· 
11a'dında 12fkllometre aHk· 
bktadır. Adanın rytııölç6mü 
8718 kilometre karedir. Her 
tarafa dailaktır. ~Ve t o•alar 
ancak ıimal ıabilinde bulua
maktaclır. l iklimi, amam 
Akdeai.1 iklimi iibidlr. Bu
aaala beraber yllkıek oldu
raadaa adaaıa ikllmlade 
buı deiltiklllderde " ıörü
llr. 

Koraika abaliıi umumi· 
Jetle melankolik iaualardır. 
Alle1• bailılılr, hayatta 
•adelllr, blrriyet aıln •• la· 
tllramcılık ba halkla bellr
mlı •aııfJarıdır. 

Alaallala :1ııde yetmiıi 
k6ylldlr. Barada ıanayl be· 
mea hemen yoktur. Yalnız 
atit. tamik klfıt ıell&Joıu 
fahrilraları vardır. meıhur 
Hmaaı Baıtiya limamıdır. 
1927 de yapılan bir ~idatlı
liie · ı&re ?limanın f ali yeti 
l 392 remi ala rellp f rltmesi 
Ye ı 11,970 toa malıa .. rirlp 
çıkmaaı ile :ifade edilmek· 
tedir. Baıtiya ile Ayaçço 
ara••d•. 158 kilometre 
uaalaiu•da bir demiryolu 
•ardar. Nafuıu 1921 11ae· 
ıi•de yapılan ıayıma röre, 
290.000 dir. 

Koraika FraaHya tabi bir 
•iiiyettir. Merkezi olan 
Ayaççoda bir vali bulaaar. 
difer Korte Hrtiaada ••11-
J• tabi ilç vali_mua•iai •ar
dır. 

Korslkaaıa tarihide ı•· 
Iİ•ce, ~•ıki orta çaglarda 
.A kdeaiı banaııaı latilA 
edea milletler, l.u adayula 
ele ıeçlrmlılerdi. Orta ça
r•• ıoalarında Konlka, Ce· 
•on cumbariyetiae tabi 
balaaa1ord11. Fakat • ceaova 
cambarlyeti adayı 1768 ıe· 
Daılacle bir 1ardım karıı • 
11ada Fra•1aya itrakmııtı. 
1789 HaHiade Fıaa111 
MWet llecllıi, adaaın Fraa· 
uaı• ltlr parça11 olarak 
ilAa etmiıti. ~ir m&ddet 
IODra yerlilerin Paolı iımla· 
de birlıi tıyaa çikarıp İ•fi· 
Hı J•rdımı iıtemiıtl. 1794 
te Amiral Hood Amiral 
Nelıoa adayı iatill etd.iı-
lercll. Napolyoaaa zabara 
Koruka ~aciaıı ı.,ıilizleria 

eliadea alaamıı FraaHyı 
tabi bir YilAyet 'olarak · kal· 
mııhr. 

Napolyoa Bonıpart 1769 
ıeaeliatle 2ba idaaıa ._ mer· 
kul •la• A1affotla clot-

ı Alman s firi 
Fon Paoenin 
Kadirşinaslıiı 

....---o----
Aııkara,(a.ı)- Alm••J• 

B&yllk elçiıi Ebıllaı Foa 
Papen ile Ankara N allıl 
Nevzat Taadoi•• •r•11ada 
ıu mektuplar teati edllmiı· 
tar: 

Aziz Ek1ellnı 24 fabat 
hadiseıiaden ;.. .. at bir te
Hd&f eseri ol1ralr Hi •• 
Hlim kurtulmam ' dol~yiılle 
mianettarhk aiı•aeıi olar ak 
leffen 1000 · liralık bir çek 
takdim 1 ediyoram. Bıma• 
ıehrla mubtaçlanna tenli•• 
derla ıayrılarımıa kabull•I 
rica ederim. 

B. Blyük Elçl, EkıelAaıı· 
ıuzın bOyük bir Hitaf ueri 
olarak r611derdiklul 28 ş ... 
bat tarıhll meldDba ~ meHaf 
bia liralık çeki aldım. 

Çoçuk Ellrieme Kara
muaa röaderclitlm yolrıal 
çoçuklarıa mla•ettarlakla 
karııyacakları ba bedi1ealı· 
dea dolayı •• ııcak t•ı•k· 
k ürlerlmi takdim eder Ye 
derin ıaygılarımı ıaaa11m. 

o 
• 

Resim müsaba-
kasında tablo
ları mükifat-
landırılaalar 
Ankara (a.a)- Parti ıeael 

ıekreterl 8. Fikri Tlıe•İ• 
delllet •• teı•lklyle yardda 
reziler yapan rıaim HYe•
lerf a yaptıkları 103 telalo 
bir heyet tarıhatla• tetkik 
edilmiıtir. 

Baalardaa Çorluya rid•a 
ıHim Tlraal birinci, Kıtali· 
yaya ıidea Hakkı Aall1I 
ikiaci, Vaaa rldea ıKemal 
Vereai lçiacB olarak ıeçil
miıtir. 

Birinciye 400, llrlacl1e 350, 
6çiiac6yı 300 we dfi•r reı· 
ıamlara da 1 SO ıer lira mi· 
kifat •erilmiıtir. 

----o,--
Maaş zamlan 

Haıuıi mulaaaeba ile a, •• 
lediye memur •• mlıtıla· 
demlerlain maaı zamları içi• 
hBktimetla bet haçak mUyo• 
Ura ayırdıfı llalterl lluls 
reımea teyld etmemlttlr. 

Cilt Ye ZlbreYi Ha.talıkları 
M8teba1111ı 

DOKTOR 

Salih 

BENDEN SANA 
TAVSiYE: 

YAZ4N: 
Stela z-. 

Bir iki ,.. •••el CaDID• 

la1•• malaanlr .• 
Gaıetelerdeki • .. riyat iki laafta llrdl 

Her ı•• J••İ tafılllt •ulJOrlardı. Ba 11· 
rada çocuk mektebe •1ala: baımadı. 

O~lacl laafta lçiade hlr ••hala u•ıfla 
kapı• acılclı. lletenlcb icerl rtrcU. Wr 
1611• filti ıecer•k J•rlH abuda •• klta• 
br .. açb .• 

81111daa ıeara iki 1aat kadar amaa bir 
tek u•IJ• bile 1111•1 ldtapta• bl
dıfmadı. 

Oa dakikalık te•effll içlD .U çah•Ha 
her Yalılt 11111 koridorlara 1•11ldılr. Meter
aich koridora• ••aadakl pac ... la 181· 
rltU •.• 

'Blae ark .. •• cnlrdl n 10blda Wr .. , 
,...dikbtlal ifral •dlrormDf flW rlll•I o 
t•afta• lale •JU•adl. Za•alla pataa 
kerkmc ....... ı•lmuk .,...., .. " 
rld flzlerlmlale brtalqma•• dir• Walm 
tarafı dlamedlil.U fark..U,.,duk. 
Aramısükl b•111malar, flllfmeler Wr· 

den bire Is.Udi. Arkada11maaa keacllal 
mallk6m •ttlil ralmalıfl• •• kadar aa ol-

" data•a a•lıyordak.BeW ki laizlm bir dolt 
lak eıerl 161termemlıl beldiyordal Falıat 
Wı ter .. •1t lclatle1dllr. Hielulal ntlel•· 
•• d ... 1a•••• .... 1akla~ak ...... ı••· 
dii181 lr11tlreml,.,dak •• 

Hic Wrimla Dk ...... atm•I• teeur~t 
~demı,.,.ıak.. 

--· y.,.._ 

lzmir yabancı asker
lik ıubeıinden: 

18·2·942 rl••:••rllea Dl••• blrlael mad· 
dul A. fıluaııaıa , 81laa1et1ade takarnr 
edecek nmaada llltecelstlr deaUmlftl. 

SSB clojamla we IMaalarla mmm.a.,. 
tabi olulara• J•ldamalarl içia labraw 
ıdea uma• 6 mart 942 rlaldlr. la .... 
den ınra mlıacaat ied•ceklir roklama 
kaçafl •• em1ali HYk .. llillldea .... 
bıb1a YUIJ•tla• (dlfecekl•dlr. _.._. 
ale1la pmcllr• kadar ı••r• ıelme,..._ 
ı cele m•acut etmelerl: ll1111ullr. 

Hale• mldaYlm talebe olaalma ,_.,. 
okullar icl• talaalı ~edil•• . ,..ıerde ı .. 1r. 
te"• rladerllecek çlfje •• •-• .... • 
a1ra• tecil •ulkalartle ,.pdacakhr. • 

Hale• okal mldawma oı-,.,ak f olna· 
laldarcla• ikmal blmıı ola•lar .. ta~ ... 
melerlle MrHkt•! 6 mart 942,ıhlH lmtl•r 
mlracaat ederek ukerH•lertae karar al
maya•larda 1•klama k•çal'I ••llr•tl•• ••· 
ıeceld•rdlr. it• laem •eriler•k Wra•••el 
mlracaatlara meafaatlar1 lkUıaa old .... 
illa ol•ar. 

i YENi SiNEMADA ! 
ı 12 DONY ANIN 25 ı 

lkinci Beyler No.79Tel.2727 IDEVRE 9aca llulka11 KISIM 1 

D--F-b-. 1-k- i Maskeli •Kartal 1 
Sonad 

r • 8 rı fi 1 Hepıi birden Mlıli•• t ... dıf ......... 1 
b•lr lılemlelıcet •utaae1ı ı maceralar dola Şalaeler 1 

Roatku •ltehuıgı ı Awnca.· RMldl Mllrl S 
ltoatlıe• •• Eleka.ı• hUYl•I , ... 

.... ...... .. ..... ıs....ıu:J-430·8•· c~ 
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RADYO · TELGRAF HABERLE@ 
Yen· mahkemeler için 

t hsisat verildi 
-----o---

A1Ak11rn - Milli korunma kanunu mev-
7.Uuna dair suçlara bakmak üı:ere IUıam 

göı üld üğü yerlerde sekiz hususi mehkeme 
kurm k içia Adliye vekaleti bDtçesine 233 
bia Htc t•bciaat koaulmuıtur. 

Ba tahsisatın 120 bin lirayı mabkrmele
ria 1942 ıonuua kadar 10 aylalı kadro 
maırafluıaa 85 bia l!raıı idui muraft.rı· 
na ait, 28 bia liraıı da tazminat kuııhiı-
dır. . 

Vekllet kard11iu mahkemeleri liiv• sa· 
labiyetli olduğu gibi icabında yerlerini de 
deiiıtirecektir. 

ltk olarak fımir ve' Aakuıda birer, 
lstaabul ve Zoaıuldakta ikiıer mahkeme 
kurulmaldad~r ki bunların hikim, müddei· 
umumi ve katipleri burünlerde tayla edile· 
cektir. 

---o--
lstanbulda iaşe iıleri 

ve balıkçılık 
-------

htınbul-Buılin valinin ~ baıkınhğı al· 
hada bir toplantı {yapılmış, vilayetimize 
alt işlerle iııe iıi ı&r8şillmilı ve liıı m ge 
len tedbirler alınmıştır. 

lıtaabu1-laıe miiıtepra muaviai B. 
Şe•ket Sireyyaayn baılraabjı altında ba
rin ticaret odaııadan balıkçıların lıtira
kiJe t.ir teplaab yapalmııtır. Toplaahda 
balık iıtih11Ji ve ihracı etrafında fgöıüıDI· 
mlıtiir. barl•de koaaımalara devam ~ olu· 
nacaktır. ------
Yeni bütçede masra

fı artan yerler 
- .. ---~ 

Ankara- Yeni bitçeaia meeliıte mli· 
ıakerui•e IDart •onlarına doiru baılana· 
cajl anlatılıyor. 1942 mali yılı milli mil· 
clafaa velsileti bltçesl 284 milyon 35 bia 
101 liradır. 

Maaraf t.&tçe1fnde geçen senekine na· 
zaran fazlahlr göıterea kııımlar ıanlardır 
Dlyaaa umumiye hesabı, Gfimrlik ve in· 
llinrlar dahiliye veklletleri emniyet umum 
müdlrJltü, Jandarma geael lramutaalıiı 
adliye ve mılly• veklletleri b&tç~lerf. 

---
Çay ekimi arttınlıyor 

Aakara-Riıede çıy z! raıti yap1laa sa
hıaıa iki mlıline çakaralm111 kararlııtmlclı. 
Ba ıuretle memJ.ketia çay ihtiyacı tama
men dahilden temin edilmiı olacaktır. _ ....... __ 
oaıaıaı çiftliğine mahklm 

aindırllluor 
Anllara-Mailada Dalaman çiftliiindeki 

laııat ıoaa erdiğinden öniimllzdekl rü•
lerde muhtelif ceza evlerinden ş:eraiti bıiı 
400 mahk6m ziraat iş:leriade çıhıbnlmak 
1laere bu çiflii• nıkledilıcelderdtr. 

RADYO'Hü-• 

L.ASALARI 
--- --o 

Tokyo (a.a) - Japon de
aiz ş:öıcüıüae göre jıpoalır 
çok &ıtfia kuvvetimizle d&ı· 
maaı ezdik. Müttefik donaa· 
ma11uıa verdiği kayıplar bü
y6ktür, diyor. 
Moıkova (ı.a) - So,yet 

hücumları devam ediyor. Al
maalarıa her yerde b&cum
larr pllıkürtüliyor. So•yetler 
birçok mcıküa yerier ılmıı· 
lardar. 

Batavya (ı.a) - Japoalar 
Cavaya ilk çıktıkları yerler· 
de duruyor, ileri hareket et
mlyorJar. ihtiyat tedbiri ola
rak Bıtavyada bir çok ma· 
lıeme tahrip edildi ve hil
kumet baıka yere kald1rddı. 

Ankara (a.a) - "Radyo" 
ıaıoteaiae ıöre, Japonlar 
CaYayı ıüratle almak iıtlyoı
lar. Habluki japoalarıa en 
çok mllıkilita maruz kaldık
ları ye zor ilerledikleri cep· 
be Biımıayachr. 

Loadra (a.a) - Japoalar 
CaYada içerilere doğru ileri 
harekete baılad&lar. M ütte • 
fikler bir aoktada taarruza 
ıeçtiler. 

Berlia (a.a) - Alman teb
lij'i: Şubat içinde Atlantikte 
525400 toulnk 79 lagiliz ve 
Amerikaa ıemiıi bat11dmıı· 
tar. 

Vaıington (a.a) - Batarı· 
laa Maror vapuruadaa kur· 
tulan 39 kiıi, taarruz fapıa 
3 dütman deaizalb himaye 
gemisi de batıralmııtır. 

Y eaei Dehli (a.a) - Ge
neral Veytel yeaidea Hia· 
diataa baı kumaadanh;ıaa 
tayin edilmiştir. 

Berlln ( a.a ) - Totelriıe 
Belbohtor gazet11 .. Almanya 
bir çok defalar .11:alb arıuıu 
aöıtercliği halde Dalıdiye • 
ain caniyane harp iıtemeai· 
nia atbepleri divaaıharpçe 
sorulmalıdır" diyor. 

Nairobi (a. a) - Habeıiı· 
taadaki ltalyaa baıkumın· 
daıa Diik Dao•tu harp 11iıi 
olarak bulunduğa Nairobide 
ölmüştiir. 

Stokholm (a.a) - Mütte· 
fikierin Avrupada ikinci bir 
cephe k bracaklarıaı tıbmia 

· eden laveçliier b11ırlınıyor· 
lar. 

Kahire (a.a) - Din dit· 
man lıkeaderlye lıtüade 
ı,m&ı ve birkaç bomba at
mııtır. Ha11r yoktur. 
Vaılagton (a.a) - Ame· 

1 • • • 
•-"DIT.1 

Çete muha
rebeleri 
-~o--

Nevyork,(a.a)-Taı: 

Japonların girdikleri Hol· 
Janda ffiadfıtaaı toprakla
rında muharebeler ,başJamıı· 
br. Japoalar buralarını İfgal 
altında tutabilmek için m&· 
bim kuvetler bulundurmak
tadırlar. 

---o--
Mektepten 
Kaçan talebe~ 
Aakara(a.a)- Haber aldı

ıımıza ıöre oa glla okula 
devam ~ etmiyea keyfiyet 
veliıine ~ bildirildiii halde 
rapor ••ıait mazereti hak· 
kında okul idareıiae cevap 
verllmlyen talebeleria kayıt· 
larıaın aflinmeılai maarif 
tekllıtindea liaelere orta 
•• öiretmen okallarıaa bil· 
d lrilmiıtir. 

--o,--
. Ziraat 
Konferansları 

Ankara - Parti tarafın· 
dan toprak mahulOa& arttır-
mak çarelerine dair 30 •llA
yet ve 90 kazada konferanı-
lar verilecektir. Konferaaı· 
lara martın ilk haftHıacla 

bıılacıktır. Ni1anın on beıi· 
ne kadar devam edecektir. 

Cin Alinin 
Marifetleri 
Berramanın Ulucımi ma • 

halle.iade otaraa ıa&ıkab 
Apt&lgaffar YlirekJi ile ar· 
kadaıı sabıkalı lzmlrli Cin 
AH, Doiaucı köyliaden . tli
tüacii Mehmet Kaplanın 

yankHicillk auretile 340 lira 
paraıını çalmıılardır. Aptll
gaffar rtutalmuf Cin Ali 
kaçmııtı r. aranmaktadır. , 

--c--
A iır işçiler 
Öiroadiiimiıe 16re tica

ret voklleti a;ır iıçileria 
kimler olacıfına dair biı 
liıte hazırlamaktadır. 

- ™ 
rlkada her makine haftada 
168 saat çahıaçaktar. 10 ay
da 601ain uçak, 40 bia tank, 
20 hia top, 800 bin tokluk 
ıeml yıpılmııı kararlııtı .. 
nlmııtır. 

nqwgp••aı: 

Japonların 
iddiası 

Tokyo(a.a)- Cavayı 

layan yolun lntalarımız 
fıadan ke1llmiıtlr. " •d 
mlidafaaııle urraıınlar ,...-.. .....ı 
bir darama girmlılerdlf· ---o--
Fabrikada 
lnfilik-
toad••<•·•>- SIYhl•== 

nazarı Brltaayıaıa :ıım•I ;, 
harp mllhimmat fabrlk•11 

infillk ettifini :bir kısı• 
j&al •e blrlaia yarıla• 

ıa..ır ..... 

teblıi etmiıtir. _ .•. .___ 

Rus tebli~· 
ek 

Moıkota(a.a)- Rlll 
j'lae ek: 

CeaDp ceplaeıi•d• 1 
tayyareleri uçmatı.,dıf• 
tayyareleriai avcalaıı
ıarm111tlr. __ .. ~ 
Bir h~yd~ 

baskını 
Üç haydat Koıakt' 

-evi basarak karı •• 
dövdiller, iıkeac• d .. ~ 
çıkardılar. 300 lir• ba,:., 
100 aıtaa lira , •• 
metli etY• alarak k• 


