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ON DAKiKA 1JALlll SESi 

--·o-o--

HAKKIN 
SESiDiR 

Hol- RuslarlaAlman 
ctt.=:- için ne farın anlaşması 
~iiyorlar imkansız 
~ ----.. 
~ 1 ( •·• ) - Japoa 
~ Cawama bir uat S oldutaaa, Hollaa· 
~ ~ ı11retle aaa wataa

-ntlacataaı, et• Hol· 
~ ~oaya He ekoaomlk 
"-.. Japmaaa japoala· 
~ .... ıerl •erml1ecek· 

--o--
Tokyo{ı.a) - Eıki Japoa 

b&y&k elçilerinden Nlıi Nifi 
razeteıiade makalede Raı 
Alman barbiaia röaterece· 
ii tlmdidea tıyia talamln · 
etmeie imkla olmaclıiı Rus 
Almaa aalaımaııaıa katiyta 
vukabulamız bir laadiae di· 
ye tanif etmiıtir. 

'ter Awmtralya J•· 
~\sclrlerl ı•rl almaua o--
ı;.-•9etleri•I• A•aıtral· Rıom mubake-

.... "•Harıaı da aıacıkla· • • 1• b• 
''•••ıttt. mesı gız ı ır 

Ulatradaki 
tol kuyuları 

• 

propojaada 
iddia· 

o 

• 
adlı haru 

ltapanı 
~........_-
~ ' 7,15 (Radyo) -

..... tı\liii•e a6ıe 
&laaaa taarruzları 

~ittir. 
1•rlerde ,.palaa 

..... re-..aeriatle 79 
~.!''1areıl Ye 14 Raı 
' clltmlftlr. Ruı 
~'kirpi .. tabir edilen 
.._~ •1ıa• laareket 
~ ,,_. d&ımaaa bir 

"-.. ~'"-r•lıl iki taraftaa 
tftt~ ltaretlle dlfmanı 
,, .... rmelstedlrler. 

ts.!"11• malauarada 
~~ada llu ka· 

~L · ittir. la kirpi 
~ .. lar Barkofu 
lt~.=-1 _•aaaa Yermlı
.~ Sl•utopolda 

celsesi 
--c-

Riom(a.•)- Bagüa gizli 
bir cel1e akdedilmiştir. Ste· 
aograflar itile m»hakeme 
eıaauada bulaamalarıaa 
mlHde olu11mamııtır. 

Bu celaede ıınaldığıaa 
ıöre 23 Aıuıtoı 1939 , ta· 
ribinde yapılan kabine top· 
laabıına ait lıadiıeıerde il· 
geleamiıtir. 

Maıaunlar 10 Martta .J•· 
pılacak duruıma1a kadar 
laepıi birden bir ıatoya aa· 
kil oluamaılardır. 

- .. 
Bir Jaoon 
iddiası 

---o~-

Tolıyo(a.a)- lariliıl eria 
birden bire Hiatllıtaaıa mü· 
dafaaıı metaal olma11na 
temaı eden ıiya1i mahfiller 
ba badiıı için bu iddia· 
larda balunmaktatlırjar. 

Ba demektirki IDglllzler 
lıer •zaman oldugu rlbi 
mittef ikleri yalnız brak-
maktadır ." . ---
Kudüste besim 

işleri 
Kadlı(a.•) - Filiıtia lıü· 

kümeti beıim iıleriade yeni 
kısıntıları lrarar vermiştir. 

Carıamba aüaleri et yen· 
meyecek 4 ılla · lokantalar· 
.. Wr W.k et •• , ...... t 

Ort'aşarkta 
Faaliyet 
Havalarda 

o 

Kabire(a.a) - Orta fark 
tebliii 5 Mart geceai bom· 
ba t•Jyarelerimiz Biaıaıi 
Trablua ıarbı bombardlmaa 
etmifler Sireaaikte fırtı•• 
Jlıüaden bava faliyıtl ol· 
mamııbr. 

Bu :akınlar Hna11nda 3 
d&ımaa ta11areıi tahrip 1 
ta1yere1I hHara airattak 
Palermo lberJade bava akı· 
nanda iki dDıman ticaret 
gemitiıaia babrıldıiı ıörtH
müıtiir. 

-----
Karşılıklı 
iddialar 
Moıkova(a.a)- Kıtalart· 

mız Uaotkofa iıgaJladea 
düıman lutalaramıııa blca · 
muna uiramııtır. ka1ıplan 
aıırdar. 

Berlia(a.a)- Doaetz baY· 
z111ada kıtalHımıııa taar· 
raıa eıaaııada . d&ımaaıa iki 
t8meaı aiır kayıplara ajra· 
mııtır. 

GÜNlJN ŞAKALAR/ 

israftan bıkmıı 
bir kocanın 

cevabı! 

K•rı - madamki iıtıdi· 
iim klirkl8 mantoyu, ıon 

moda ayakkaplarını, o gize· 
lim, Çla iıi1 jıpoa lıi ipekli 
ıah bana almadın, neden 
ıeain eliadea kurtulmak için 
kendimi peaçeredea atmama 
miisaıde etmiyorsun? 

Beiediye Reisimizin 
müşfik alakası 

Geaç ve faal ltelediJ• reialmlai• be· 
lediye fakirler eviai z1,.ret etmul. ula· . 
11• yemekleri ve llayatlarUe çok ,.1uat1a1İ 

allkadar olmaaı, bal we laabr aorma11. ma• 
llillerla me1Bı laallerlle allkaclar olm... o 
biçareleri ıewiadirdlil kadar laallumma 
duyparını aa coıtarmaetar. 

Merbamet ••J fakarapenerlltl ile maral 
olaa reiılmlıia bu ıefkaftl •• laalk• 
çı juti takdirlerle 1ıa,..ıaam1ftar. 

Bir belediye reiliala 1alaaı pn çarpa• 
ıhterqli .... kadar. memleketi• pek eok 
olaa f akirlerlai dlflam•I, oalara babahk 
etmeıi laallum11da aaadalmu miaaettarbk 
habraları barakacakbr. 

HILlll SESi ::~rdr. 
lstanbul kadınları 
ioekli çorabı attı 

Aakara-Bir kıaım lika •ıJa•• limeH .. 
durdarmak, bunları• yeriae mewcat tMlla· 
tı tamamen mlbrem llati,.~ra cew•p •• 
recek •11• imallae laauetmek iP. teddk· 
ıor aeticeleamlftlr. Yakıatla tatbiki• .... 
çilıçektir. 

lataabal, - Şeluimiıcle lalr çok bdalllar 
ipek çorap yerine Meraerbe çorap tl1•e
i• baflamıılarclır. ipek çoıp ıi1ulu pek 
aıalm1fbr. 

lıtaabalda bir pis ••••Ji ma ..... elerla 
mlbrem •ıJa imali içla laearladaldan pro· 
jeler bir lae1et tarafıadaa ,.,.. Aakar•J• 
ı&tlrllecektir. 

• 
Benzin meselesi 

uzatıldı 
Aakara(La)---:Baı wekalettea teblii e.W· 

mlıtlr: 
9 E1lll 1941 tarilaiatlea itll•r•• IMa• 

ıla teniataada tatbik edilmekte ola• 
talaclidat 9 birlad teıria 1941 tarllaha .. 
illa edilmlı olu •••• .. laUIHe 9 lla· 
aira• 1942 tarilalae kadar tlenm eMceldlr. -Sıhhat Vekili 

An tal yada 
Aatalya-Sılalaat weldll Dr. Hallll Ala

taı ıelarimiıe ıelmiftir. 
Vekil imar ıalaalana1 •• •lalaat ••-•· 

ıelerini ı•ım•ktetllr. 
Net - Sıblaat veklliaia lalmlstleld 

Hlı g&a& ıelırimlıe ıelmelerlal i•tlur 
edilmektedir. ---
Amasya su albnda 
AmHya (a.ı) - Birkaç ıl•••laul Pi• Koca - Çlnkli kendini 

atar da ölmeuea baaa ylae marlana teılriyl• Y .. u ırmak 2,5 ... 
dliaya kadar doktor, lllç laa1- yükaelmiıtir. Ş.ui• bal malaallerl 
tallaae ...,.,, paracak· albadadlr. Vllly•lçe ikam ..... 

.. ktatlar. 
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!Melek mi, Şeytan mı?J -Kasedan 

_Şehir Haberleri bolaa 
• • -30- Yazan:SIRRl SANLI : 

Para 
Neler 

ne 
yapabilir ve 
yapamaz? 
------ bilmiyorum ve bunu öğrenme ıs. le ıiıin 

gibiler hakkında besliyebileceğim fikirleri 
de deiittirmiı olacak değilim. 

- O halde ıiz, paranın bu dünyadı bu· 
ıiln neler yapıbileceğioden haberdar de· 
iilıiaiz .. 

- Billkla paranın bu d&nyada bugün 
de yHın da ne müthiı, ne korkanç, ne iğ· 
reaç ve ayni z.aada oe a-6ıef, ne iyi, ne 
boı, ae iaıaai, •• ablaki ve ne wataai ıey· 
ter yapacatıaı, iıler g6recejiai herkeıten 
iyi takdir edealerdeaim .• 

Baaua tçia okuttujum yurd 1avrulanaa 
evveli iyi bir al.ilk ve aoara büyük, pek, 
büy&k bir aervet elde etmeie çahımaları 
içia laeı fırHt diittiilrçe öilt verip dur· 
maktayım. 

- O laalde? 
- O halde 11iıe tekrar edeyim ki para, 

harabeleri, mamurelere çevirir, pau; ıo· 
kak ortalarında ialiyea fakir b&1talara 
bHtaaeler yapar, para; klmseıiı kalmıı 
bedbalat öka&slıre ıefkat yuvaları açar, 
para; bir alımleketi·bir ceaaet haline ıo· 
kar, para; bir yatanıa her ıeydea değerli 

ve öaemli olan müdafaa vHıta ve ıilihla· 
raaı temfa eder, fakat bu gizel ve yiikaek ı 
iıterdea baıka para; ıebirler yıllar, pare; 
diaya ceanetleriai, dia kitaplarıaıa anlat· 
bldarı ıltiret cebenaemleriadea cJaha kor
ka•~ ltir ;a.aıe kor, para; iaıaalar ıatın 
alır, para; dalkavuk ve m&rai ıüriilcri ye· 
tittirir, para; evlldı ana ve babaya diit · 

maa eder, para; kardeşi kardeıe öldürtür, 
aile aaacletini berbat eder, ocaklar ıöadü· 
rilr, para: her ıcyi yapar ve yıkar, para; 
yalaıı hir ı•y yapamaz, o da: 

Karakt., ve mefküre Hhibi bir iaıanın 
aamaı •• •ictlaaıeı ve ~at.aıaa olaa bai· 
hlaiiaı taba alamaz ... 

Kaçırılan ço
cuk lz"'llirde 
lıtanbulda Hamit iıminde 

kör bir çocuk, Hüıeyin adın
da biri tarafından ~kaçırıl
mııb. Çoc.ak hmirdo bulun· 
muş ve Hüıeyinia kendiıini 
beraber hırsızlık yapmak ve 
parayı taksim etmek üzere 
kandarıp retirdiğiai söylemiş, 
Hüseyin de çouğu merbame
aldığıoı ıöylemiı. tahkikat 
devam ediyor. __ .. __ 
Şehir teftişleri 

Belediye relıi Reıat Leb • 
lebitioilD dia · ıelırimiadeki 
parkları inciraltı • plljladald 
Belediye · fidaahiını t ~tkik 
etmiıtir. laciraltı fidaahiı· 
na bir çok •i•ç fidını di· 
kilmiıtir. Fakat beledi1e 
müe1111eleriain ihtiyaçı için 
pıtatea tohainada ~ ekilmt1i 
mavafık görlilm8ş, yer ha· 
ınlaamııtır. 

---o--
Suor 
Hareketleri 

Pazar günü saat 14 te 
Karşıyaka j imnastik 1alonan· 
da bölge güreı birincilikleri 
yapılacaktır. 

Bu müsabakalarda netice 
alan Kilreıçiler Kocaeli ili· 
reıçilerile lrarıılaıacaklardar. 

Ayni güa aaıt 13de ateı 
Demirspor ikinci tal11mlar1 
ve Hat ıs 30cl• Göıtepe • 
Muhtelit talumları karııla· 
ıacaklardır. 

Vali Bocada 
V•li Fuad Tak1al, diln 

Buca aahiJ• merkezine ri· 
derek iaı• iılerile meıır ul 
olmuı ve laalkıa dileklerini 
diale~iıtir. 

Karşıyaka da 
konferans var 

Uluı ga:ıete1i yızı itleri 
mlidürfl bay Mümtaz Faik 
Fenik tarafındaa bu• akıım 
1aat 20de Karııyaka halkevi 
salonunda "Harp ekonomiıi 

ve Türkiye" adli bir kon· 
feranı veril•cektir. 

Konferanıı mliteı kip laal · 
kevi müzik kolu mandolin 
orke.traaı tarafından bir 
koaaer verilecektir. 

Yarın ki paıar glla& de 
Hat 16 da kör mlb.iarealer 
meaf aatiae bir kouu ••· 
rilecektir. 

--oo-- . 
• Buca da seçım 

Buca belediye;mecliıi top· 
l•aarak belediye ·relıi •eldli 
B. lamall Okaaı tekrar re-
islij'e seçmiıtir. Vali 8. F u • 

ad TukHI Bucaya ıiderek 

nahiye miidllrlBjilade ve be
lediyede muhtelif itlerle 

---oo--

Maarif, Ziraat, 
Nafıa işleri 

Mecliste . 
Ofta toplaaaa villyet umu· 

mi mecliıi maarif, ılraat, 
nafıaa ve veterniyer itleıi 
maaraf btltçelerini kahal et· 
mittir. 

Nafıa b&tçesl 100,530 lira, 
veterniyer blitçeai 21,930 lira, 
ziraat biitçoıi 17,880 lira 
ol11ak kabul edilmittiJ. 

Murif bltçeıi, bilbaua 
ilk okullar au:arı dikkat9 
alınarak 948,488 lirll olarak 
teklif ve ka\,ul edllmi~tir. 

Etrafıaı ıaraa dalkavaklardaa dıima 
metbi1eler, takdir ••' laayranlildar dinle· 
me;e alltmıt ibtiklı kralı Ziya Sokulgan 
renç ve icleallıt &iretmenin l:tu ateıli ce· 
vapı.,. ku11•111da bir 1aa,u aendeıemi,, ıa· ı Elhamra Sinemasında ı 
prmıı. alılrlaımı ve pek çok ta hiddet- % YARIN ı 
leamiıti. :ı Matinelerden itibaren 2 aefiı şabe1er birden ı 

F lagiliıcei ıözl& ı 
•Irat mitaflrleri yanında ve bilbaaaa ı İ A d• ff . d• A k : 

kafese fOkmak içia ber fedaklrhğı ıözo ' - D 1 ar 1 ıı : 
aldıjı Ye laer tiri& caka Htmağı dlf&adü· : Oyaiyanlar:· Mickey Rooaey J. Garland ı 
il Nibıdıa dilber ve aeflı kar•ıı karııııa· ı ln1ıilfzce ıöılii ı 
da mığlup bir vaziyete de düımek iate- : 2 S • ı• ff d t • t•k ı 
mediğiadea 1eae mualllmi yola getirmek ı - evım 1 ay U UD ID 1 &mlı 
ve biraz da edebiyattan anladıiını ıiiater· : Oyaıyanlar: Heari Fonda J. Cooper ı 
mek iıtedi: : Seanılar: 2.30 • 4- 6· 7.30-9da Cumarteai·Pazar sabablldeı 

- S6tleriniı çok gibel, çok parlak ve • 
çok ıairaae .. Fa Irat zamanın cilvelerine ve i r 8 yyare sineması&d& lr:l6 i 
bayatın bazı ıert darbelerine uyıua değil. --------------__;. 
Bir ıairin dediil ıu: ı Basıla matinelerden itibaren ı 

: Türkçe ıözlü • Şark musikili - Türkçe ve arapça tarkılı ı 
"Uyma:z•a ~r :zcmane sana aen :zamana uy" : 
6&ı&nii de batırdın çıkarmamak lizımdır. : ZEHJRLJ ÇiÇEK J 
Eter beaimle iyi reçinmeği bilirseniz ço· ı Baı Rolde: Eııiı dilber M11ar yıldızı EMiNE ŞEKIP t 
cağuma vereceiiniı derslerin her Hati için ı Kemani Sadi lıılay· Taııburi Salibettin Pıaana iıtirikiyle ı 
ıize our lira veririm. : 30 kiıilik BDyBk Koro heyeti ı 

Bu ı6der ıeaç muallimi teesalir ve bid- ı Kadın· erkek koru heyeti, idare eden Oıtad Eyubi Ali 
dett• çdıaa bir bale aokmiia kifi ıel· ı: MUSiKi Adaptaıyoau rKemaai Sıdi 
miıtl. ı Baı okayuca H. Fahri 

t Metin•••• ı 1 '> _:, 1 C::" 1~-7 1 ~ •• 0:;.:.1.::.:.~.::_::;;_;••=-=-_.,,..~,_ . .... 

Hatay oteli•de para 
u11 lçi•den ka1bo1a.MIGll~.bı.: 
badiıeti aıli1e cııa 
kemuine intikal etmil 
otel Hblplari olaa Beıit 
Aptlllkadlr malakemedı 
ıaya çekilmişlerdir. 

Suçlulardan Aptlll"•~ 
kaıaclakl paralara• k.,.,., 
Beılr tarafıadaa aha••~ 
ıaanıttiilal ı&ılemiıtlr. 
ıir iıe ba bıraıalıiı Ap 
kadlria J•pmuı ihtl 
dea babıederek ...... M' 
Ullkadiria Killıte buaa ~.,..-
ziyen bir valraaa• ıa~I 
bulandapna iddia edil ._J/, 

alta ııblt iıml llyleml_rr .... __ _J._. 

Saçlalarıa talallye tal• 
re&UdllmiıUr. 

llablreme ·ba pbltl 
celbine karar vererek ... ~ru.ı 
edllmlıtir. ---o 
Belediye .fi 
lıiında patat 

Reiı 8. Reııt Lıbl•·lllPl-..J 
oilu dBa ıehirdeki pır~ 
ve fidaahkları dolıtaı•~ ,_liJ 
dıalaklaıa patateı eklllP' · 
ıiai emretmlıtir. 

Eınıuıtl iüü$tılll 
Kıılaraiaaı baaı•da ~";,J, 

otlu Htııe1I• beledi 
emaneten aldıiı petral 
rini lllıtaf a va11tuiJI• 
ahıra ıatbiıaclan yak 
mı ıtır. _ .... .__ 

Zayi 
9907 no.lu mart •f1_, 

b&y&lr ekmek karaıoJ .. ~ .. ""' 
ettim, yıaiıiai alıcı 
eıkialaia blkml ol 
illa oluaar. ~ 

Abdallolakı•~ 
h:mir Sicilli Ticaret 

murlatundaa: A 
Ali fldaa ticaret ~ 

ile lzmirde peftamılCI ;ı( 
ııada çakar bandı S 1~ 
rada toptan •• P1 .. ~~ 
olarak maaifataı• 11 ~ 
ylala ve ipekli 1s.-, . ' 
muk ve yiia iplijl '~ 
emtia &zeriae dahili ... ~ 
alam vts ıatamı •• .... , ,r~ 
arıİJ• ticaretli• fıllfl,,1 ~ 
Ali fidan'ıa iılla tic'11 
•aaı ticaret lıaadd 
lerlae ıare liclll• 
, .... kayt •• 

• 
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• Feclor Kahraman f Beden terbiye 
7 llaıt 1942 

Bock Erledm ize· !kampları nasıl 
baiışlamalar açılacak? 

araııada 

----
Berıamada kahraman er -

)erimize bıfıılamalar devam 
ediyor. Şimdiye kadar vuku 
balan teberrüler ıunlardıı 

950 lira 50 kuruf Turanlı 
nahiyeıi balkı 579 lira 75 
karaı Ber1rama kasaba balkı 
362 lira Kınık nahiye kaaa
ba halkı 139 Ura zeytiadağ 
aalaiye merkezi balkı 129 
Hra Koıak nablyeal 10311ir• 
kar111 Sa1raacı köyü 67 lir111 
Kırıklar kö7I 38 lira 

Böylece ceman yekü" 
233' lira 75 kuruı . ayraca 
400 parç• ena teberrO 
edllmlı bulanmakf adar. 

Dırı kumu ıı gObrı 
Eiet lmkia o:ar da her 

ocatın dibine; bir k&rek top· 
rak ile karııtanJmıı yarım 
k&rek dere kumu ve yarım 
k&ıek çu:ımnı ıübre • bey
iir •e1a koyna göbreai -
mabliitu koyabilir1eaiı, mü· 
kemmel bir mahsul ıhr1ıaıı. 
Şa1et buau yapamaz• ıaıı, 
o ıaman ekiliıtea ıoara, 
yani ilkbaharda, ocaklara 
Avrupa ınbreıinden, yahut 
kaf VOJa tavuk fÜMreclea 
biriaia şerbenin! vermek su
tile mihıüliinüıü kuvvetlea
miı olaraunuz. 

Ocaklara derekumu kat. 
manıa faydeai vardır. K6k· 
leria rahat ve~kolayhlrla ya
yılmı~aa yardım eder. Bil· 
hUla patatealeria lriSkleri 
yamrala ıoğıalı fidanlar 
ribl çok ıılu topraktan lıoı· 
laamadırı içia !,tateı ocak· 
larıaa killl topraklarda kam 
katmak ber •akit lliıumlu· 
dar. 

ecaldarıa kurak ıamaa· 
larda ko•• ile ıalaamHıaa 
ihtiyaç olacafı içia m•hıul 

dikilecek için yerin ''ya 
yakıa olma11da icap ecler. 

Gelecek haftadan baıh-
1arak her hafta muntaza
maa bahçeaiıde yetiıtlrebi · 
lecetlaiı 1ebıeleria yalaıı 
yetiıtirilmeıi llıım reldijiai 
bakımını, de•ıirilmeıi•i, 
muhıfazaııaı ayrı ayra ya
ıacarız. 

Bornova 
Mersinlisi 
lıtaayonu lruıııı da eılıl 

Meaemea caddesinde 1588 ; 
numaralı ıokakta 8 diaüm
lilk meyva babçeıi ile bir· 
likte diirt ev, hayvan ve 
ıamaa ahırları ve demir do· 
lap kuyulu malıal ıabhkbr. 

lıteJ••leria aaldbl B.Halil 
Tealdr• INlı nrmalan. 

____ ._.._,_ 
Beden terbiye m&kellefle

ri için baziraada kurulacak 
tahm kampı hazırhklanaa 
beden terbireai bilge baı
kınhğıuca devam edilmek· 
tedir. Kamp benli& klıiHk 
olacaktır. 

Muhtelif fabrikalar ve ti· 
caretbaaelerle 11aai mles· 
seaeler 300 bedea t•rbiye 
mükellefinin kaaanen ve· 
rilmeai gerekli kamp maı
nffarıaı taahlıüt etmiılerdir. 

Her mllkellef lçia ba mi· 
e11eaeler tarafıad•n elllıer 
lira tecblıat bedeli ve elli· 
ıer lira yiyecek maar•fı ve· 
rilecektir. 

Kampa alınacak daha 200 
bedea terbiyeli mllrellefiae 
ait masrafın temini içap et• 
tifiaden bug&a saat 17 de 

ı bedea terbi1e1i bölıe bina• 
ıında bir toplantı yapıla· 
cakbr. Toplantıy• tltla 
müe11eıe fabrika ticaretba· 
nelerine aabip mBdBrleri 
davet:edilmiılerdir. Ba 200 
mükellef t&tüa İtyarlerla· 
dea temin edilecektir. 

DUnjada Neler Oluyor? 

ledllır, mırhaııtıız. 
Hlln cezası 

Londrada b&ylk bir alil 
minyom fabrika11aıa ••JJH 
komiıyoacuıu olaa Barret 
adında biri •'inde beılediii 
iki kediye karı• merhamet· 
ıiz davraadığı cihetle S la· 
riliz lirası para cezanaa 
mahküm edilmiıtir, r larret 
loadra civarında bir ıehre 
gitmek ayni ılrıam eviae 
dö11cceğiai zannile iki kedi· 
ıini yatak odaııada killtle
mlıti. Halbuki komlıyoaca • 
nun gaybeti on gln ılrmlt 
aç kalan ke el ilerde dııan 
çıkabılmek için od• kap111· 
nı, tırmalamaga acı acı mi· 
yavlamaıa baılamıılardır. 
Miya•lamaları dayan kom· 
ıular poliıe haber •ermf ı· 
)erdir. 

Poliıler merdivenle B•r· 
retia odaııaa •ıirmiıler iki 
kediyi tatmaılar bakmak 
&zere • bay,aaları komara 
cemiyetine Yermiılerdlr. 

Komfıyo1lcu Lodraya clö· 
nünce, ceza maltk11iDe 1ev· 
kedilmittir. 

Hikim ıuçluyı: 
- Keadilariae kafi• bu 

derece merlıametıiz da•ran· 
dığıadan dolayı ataamalı11n. 

Seni hayvanlara karıı Hrt 
davraadıiından dolayı beı 
ıterlia para cnuıaa, bir 
ıterlia ti• malakeme murfa 

Mutfağında 30 ahçı 
çalııan bir konak ... -Şa dakikada oaaa ip.le ppa pak• 

lulr ,ı.ıerimi laabrh,... "-.. o arz• 
koca bir memleket ıHll bil wa W. tomk· 
far ona• içiade cirit .,..,..k. 

Alt kattaki peacerelerl tep .. e ....._ 
dalrulaclea yakandaki blaklr .. inil .. 
kadar ber yeri ılılmla lal•• 19Uyor. O 
vakitler bl••••• dalaUI, bilmeleri• •• ..U. 
rlltl ,.,ıerle ba,ı. •rnlmamııb. Alil .... 
liade ı•t 

Ve içladeki lla1at ibretle 
deierdi. 

30 ıbçı, 25 ıra111 ••• 
Mutfakta 1•tl1ml1 30 abp phpr ... Çı· 

raklan, 1amaklara bıı~•·· 
86rekçl •J"• etçi •Jn, aebaelerl 7apaa 

yiH •Jrl.. Arallalıklu ela laer sama• mi· 
aaflrlerla emirleri•• lmade 20-25 ualaa 
huu clararcla. 

O ıamaa aolta olmaclatı içi• W••JI ti· 
miaelerle 111brlartla. la flmiael.,.• ••••• 
k6mlrl 1aaarcla. Pek Ht•k amularcl• 
haaımefeacllala "•e PlfUI• oclalara• ta ... 
mi1le 1Bm1ttea maapUar lsoaarcla. Otekl 
odalara da •ra maaı.U. .. K-tı ., ... 
latmak içi• ıeceleri ltlalerc• mam pluht· 
dı.. Koaatı• blJl11 blabalaplidaa t.aıka 
llarem •• ııllmhkta lalç bır ••••• mlla· 
firler ekıik olmucla. 

Sarama •1bk murah JHi Milis W. al· 
bD lira idi. 

Ze1••P haaımıfeadlala oclı11 lklacl bt· 
ta Be1azat tarafıacla ı•ı. KlmU ,. .... ld 
V eıaecller klıella•e.. • 

O.tacl blraı ıuta. ze,.•p laaaım k-· 
tındaki biti• laa1at ıa lacı blrllll tıt.. 
rlabaa kadar ı&ılerlala lalade ca ..... 
mıt ıibi iclL 

PedNI Klmll P•t••• J•l•I ve m8'lı· 
dan oldata ıçla ••• tullal la• ....... 
ohlaja rllli .,. mıvaacla .... ıımatı pek 

i 

ı••iıti. 
Slılıriae ••••• ıttl. 

-S..• y.,.._ 

Ev bahçelerinde 
sebze köteıi •• 

Baaa ıoral•, ba iki tl••I lıl WrW
riae kuıfbrıp 1s .. .,.. ltir llarf ~ 
çahıardım. 

Evet, ev balaçeıi hem ıwla bit '"lilltml. 
hem•• çe•reıi•de talıtat *8seHll• t.Plmı· 
bfl bir lraektlr .. 

ı-aıar tabiatta •• oaaa ......... 
riae karıı dlfklad•ler. ftt•• aJll aat sa
maalanmwla karlara çılalaü, tablatlli dair 
kopana ablmak llterla. ICaf, JU M ~· 
lecllr •. Baa ... •rtdr ana .............. 
da .. lllrluha ka,.h laanmatla lhp i•••• 
huretlal çekerla. Evlerlmilbl p9Nlla• 
karda~• ltalacel• ita llanti •..ur
me1• blaleri •••••--•,. JUarlar. _......,..,_ 
YENi SiNEMADA 1 

ı 12 
SDEVRE 

DONYANIN 
9aaca laarlk111 

25 ı 
KtSlll ı 

i Maskeli Kartal İ 
ı Hepıl blrdea Mlaliaı teAdlf 6clllmemlı 1 
ı macualu dola Şılaeaer 
ı A1rıca: Realdl Mlld 

WA:=• ·lele C 
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Kağıt tasarrufu 
hakkında • 

Baıvekillik bütlia devlet dair ve mües
aeaelerine bir tamim yıp rak reımi ve reı
mi olmıyan müeaaeıelerle umumi menfaate 
hadiaı teşkillerce çık rılau gazete v mec
mularda kiiıt azlığı dolıy11iyle mümkün 
olduğn kadar lüks ve birici b mur kiğıt 
lıntlıaılmaıını, metinlerin kısatılmasıoı, çü
çük baıf kollanılmasını , boı yer bırakılma
maııQı ve zaruret olmadıkça kitap ve bro
ıtır ba1tınlmamaunı istemi~tir. 

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİlllİiii--iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~;:oi:"iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Anadol u ajansının 
Raduo hülisaıarı ---Batavya lınJı, Avustrolya-

-------o-----
Cezalı 

asker 
talebel .. r 
olacak 

Ja herkes asker, Sovyetler 

ı 
J 9 Alman tümeni muha&ara 
eUi/er> 7 .Amerikan tümeni 
Jı4·~rrlanJı, . Fran&aJa ln,i

l liz.i.~er tevkif mi olacak, yer 
aitında n 1ühimm•t lab · 

A:akara (a.a) - Okal Disiplin Kuıulla · 
rtDca bir veya iki yıl okuldın uzaklaıtır· 
ma ceHsile cczılandırdan talebelerden 
bD müddet içlnae askere çağıaılanların 
••Ja aıkerbk çağına girmiş olanların l 111 
ıayJlı kanu•un b6k0mleriae ·göre tecille· 
rhıhı m&mküa olmayacağı Maarif teıkill· 
fnta teblii edildiği baber alınmışbr. 

--.. --
Milli. korunma kanununa 

aukırı hareket 
Anafartalar uddeaindc fırıncı Oıman 

oilu M6min •e yine mezkur caddede fı
ıancı Oıman oilu mebmet ve yine mezkür 
caddede fırıncı Ahmet oiluo.Cemal ve Mi· 
mu Kemalettla caddesiade fuınci Mazlum 
o;tu Raiıbın karne1iz ekmek aattıklanndaa 
yalralaemıılar ve haklarında meşhut uç 
nhıt yaraka11 yapılmıştır. 

-1m---
Kömürden tasarruf 

çareleri 
Ankara.-Kömilrden ctasarruf için ikti · 

ıat •ekiletinde ali kalı daireler f müme11il· 
leriadea mürekkep olarak teıkil edilen 
•omiıyon çahımılarıaı bitirmiş, hazırladıiı 
rapora vekllete vermiıtir. Komisyon müm
kün elan uhalarda ~aı kömürü yerine 
liayit luıllanalması cibetiai de tetkik et
mektedir. 

- -
Lüks telgr,af kağıtları 

Her P. T. T. merkezlerinde bulunmakta 
olaa Lika telgraf kifıtlarile tebriklerinizi 
ıöaderebilmek için memura (Lükı) derse· 
nlı vereceilniı IS kuruş fazla ücretle 
llllletin yardım ve ıevkabna mubt ç ço· 
çGklara korumuş hemde mutahahıoıza in
celik •e ıarafetia timsali . kiğıllarla h b
rikleriDlzi göndermiş olunaauz. 

--o--
.. Pirinç ekimi 

Gızhlatep- Viliyetimiıio pirinç ekilen 
mıatıkalanadada ekimin çoğaltılma11 ve 
çiftçi için müsait bir vaziyet ihdas edil· 
meıi kararlııtmfmııtır. 

BOkreı elçimiz ıstanbulda 
lıta•bul.-Bükreş sefirjmiz H&mdullah 

Suphi Taara6ver bugün Bükrc,ten edlrae 
yoliyle ıebrimize gelmiıtir. Yaran Ankara· 
1• gidecektir. 

rı 'koları 

- -- "'-«>--

Saya wı - DEıımaına bü
tün. mu:<aveıuetlae rağmen 
Baravya dlin akıam iıgal 
edilll\iıtir. 
Kımbera - A \vuıtralyada 

60 yaııaa kadar bDttla aha
linin askerliğe u ıamaııaa ve 
iıçi taburları kurulmaıına 
karar verilmiıtir. 

Berlia - ·_::Koı •koı bölge
ıiade bir Alman zırhlı tü
meni 8 Sovyet tümenini pliı· 
kürtmllştiU. 

Amiaterdam - General 
Veyvel ile maı•eıal Ç n Kay 
Şek buluıtular. 

V aıia~ton - Japonlann 
Hindiataaa pek yakında bü
yü bir biicam hntrhğı gör
mektedir r. 

Loadra - Starayarurı•da 
SovyetJer 19 Alman tüme

nini mahasar• etmişlerdir. Bu 
tümenler deD 16 piyade,~ikbi 
ıirhlı biri de motörlüdilr. 

Londra -· Mubaıaraf'jaki 
16 ncı Almua tümeni Ruı 

topçusu ateşi altına a111nmış
tır. Buraya Rus takvi·ye kuv
vetle& i•de göıa.derilmi·ıtir. 

Moılrova - lz•eafciya ga· 
zetesi harbin baılan gıcındaa 
beri Moıkova ço vreainde 
bin Alman uçajı düşürüldü
ğünü yazıyor. 

Vaşington - Harekete 
geçmek ı üzere 7 zırhlı til· 
meni ve hava ku•vetleri ba· 
ınlandı. 

Pariı - Remo fabrikala
rının bombardımaı:ıı yüzün
den Fraaaadaki Jngilizleria 
tevkifi isteniyor. 

Londra - Harp malzemeıi 
yapan fabrikalar yer altına 
aakl dilmektedir. Bo ıuretle 
harp mılzemeıi inşaatı bom· 
hardımandaa kormıyacak ve 
durmı)•acakhr. 

Bcrlia - Gazeteler dfiı
man harbi isred iği kadar 
u:ıatamiyacaktır, diyorlar. 

Bükreı - iki bin mücıw 
soae devJetio konbolu altına 
ahamışhr. Almanlıu Bulgar
ların bsraktakları . binalara 

Mısırda serbest 
bırakılan 
general 

__,._ 

Kahire (a.a) - Başvekil 
N baı pışa kaçarken tev
kif edilen ordunun eaki 
umum müfettişıain ~serbest 
brakılmunıı emretmiştir. Bu 
geaerale refakat eden iki 
ıubıyda serbea t brakılacak, 
fakat aezuet alhnda totu
lıcaklardır. 

Tahliye karan renel kar· 
may rreiıi milU müdafaa 
naı.ırıyle yıpılan ·bir top· 
lanhda verilmlıtir. 

Manisa 
Mebusları 
Maniaa.-· Mıniaa Mebuıu 

Faik Kuıdoilu ve Oıman 
Erçin buraya ! gelmiı, mnn-

tehipl rUe ıCSruımelerc ba~
lamıolardır. 

-----
Japon donan
ması her şeyi 

yapacak 
_._ 

Tokyo (a.a)i- Japon de
nfı bakını beyanatında im-

Cavada 
Vaziyet 
Londra(ı.a)-Cavanıll 

bıı Jıpooların eliacl• 
Bu kesimde mahalli lı• 
lar yaptıkları hucum 
ııada düımaaın iıgal 
mevkii istirdat etmişi•' 

--:::::::-~-

Asker ailelerine 
dım için uııl 

bir karar . 
lıtanbul-Aıker aUel~ 

yapllan yardımda bUJ~ 
kadar ynlnıı yiyecek O'; 
deleri azarı dikkate ·~~ 
rak yardım mikdırı t 
ediliyordu.~ 

1 
ff 

Halbuki bu defa ualı11_, ııtaları v diğer ma1r•f 1 
göıönllnde tutularak y•' 
da buluaulacaktır. 

Yangın başıanaı-
Hi • ., önüade &Halil ~ 

daki ıabıı Yorgancı · S 
manıadı:göriiıürlerke11, 
ra11nı yakmak içio 1 ,f 
olduru ldbridia ••f,J 
pamuk balyasına • .. ~ 
edip yangın çıkmıı ';/ 
ıaadürDlmüı 150 lir• 
vardır. 

ihtikar .• ı 
Keçeçilerdcı Le'fh•• -~ 

kioında aelea bulll 
1 

f 
hal:le satmadıklaruıd• paratorluk donaamHınıa ile· 

ride her şeyi yapabilecetini, 
kalanmııtır. 

milletin beklediklerini temin 

edeceği. yalaız ODUD bekle- Dllenclllk I 
diil milletin herıeyi ıllku- Keçeçilerde Hüıe)'i~/. 
netle karşılamaıı olduğunu daki ıahıı lıtanbuld• '~ 
ıöylemiıtir. ğu göıü ama olaD ~ti 

Tokyo (a.a) - Japon ••· dilendirmek auretil
11 

,";/ 

k ri ıöıcü•Ü ıngilterenin at •

8
u
1
1a
0
i

8
adken ytaak;1

1~,ıl 
Hollanda Hiadiıtanı ile Avuı- y ~ ,. 
tralya ve Ca•a ribi arkadaı· Keçeçilerde bıç• ,_,, 
larını yalnız barakarak kendi mada lımailia oı:•' , t• , 
baılaraaa dövüıeeeklerini ıöy· lunarak yakalaaııs•f fi 
lemiıtir. CevdetKaJJ' ~;. ---o-- b' ~ 

Ödemiş muhı•', (!, 
Rus esiri ıiye memuru b•Y •''" 

Kunter Ödemif "4~rl 
550 

Berlia (a.a) - 3 Martta 
Almanlara · hücum eden iki 
Ruı ıuvari fırkHı imha edll
miıtir. 

550 esir ve bir bayii mıl· 
zeme alınmışbr.: 

dağ n biye rnO 
tayin edilmiıtir. I 

Altın piY~~ 
Bugünlımirde • 

fiyatları: . O 
15 bin aile yerleıtlrmiıler· Reıal - 33S 

5 dır. Hamit- 327 O 
Tokyo - Sittan nehrini Aziz - 315 

ıeçen Jıpoolar Raokonu Halkalı- 3100 
kuııtmaktadırlar. 

t 


