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~~A~K D k k 1 -~ S O n İ a Ankara· z~- trenleri 
d t BoJlandı1 Aakar• (a.ı)-Anlıaradaa her ıtı• ıııt 
'"•••ko··mu··,u··n Sovy ti r eb,ıs 19 da kalkan tren dGadea ltibarea 18.16 g Pur dÜŞ"" da kalkacak ve Haydarpııa ıaat 9.10 da 

ba tu·· mu·· va pnarteai, ıah, perıenbe •• cama ı••· 
sına... liğinde yen ° düş- lerl trenleri de 19.55 de kalkacak trealer 

... -- •-- f medı• mı• ? ertesi alla 12 45 de H11darpapya vara· 
•'\. fl'i._~erl yiikHllDce za er er cakbr. 
'-tp ll99bıda keıim •e Moıkova (a.a) - 12 şa· Loudıa "s.ı" - Alman.. Buadıa bıı1ıca Ankaradaa ıh aııtı dljer 
~ ... dlldclalarıada ıatım batta kıtalarımız taarruz h n- lar i eçen ıene Rusyaya ta· bir tr•• htınbula ıldecektlr. 
t.'-'h bollaadı •• ritalde reketlerlne devamla diişm . arruz ettikleri vakit daha Paıaıt11I, ÇHfıma, camarteal rlnlerl it-._ '-ılayacalr.. na ağır zıyi t vaidirmişlcr bir şehri alman itr•l habıu· Hat rece yar111 bir de halkacak trenler 
~ 11 laoUatmalr lçia her ve dOşmanın karıı hücum- leri yaymak 1evda11nda ol- tS.42 de Aakaraya Yaracaktır. 'le 0 

.. ,ı. fiatlai yik· larıaı piiıkOrtmete muvaf· dukları gibi uzak ıarktakl 
-~ Jol•aa tutmak, her f•k olmaılardır. 12 şub tta ortakJ rı Japonya da bidf. 
~ ~•&11• edilecek bir iı 13 Alman teyyareıi düıüt· selerio geliımesindea eyvel 
\it~ beraber baıaD da dük, bizim kayıbımız sekiz d VHnmak iİbİ lıtreketferi 
~•l la. •e1a bir ııda mad· tayyareden ib-rettir. 11 şg- göı ülilyor. Bu meyanda Sin· 
~İt: bir mlkdar fiatini batta Moıkova kesiminde 2 &'apurun ahadığı aı ilin eden 
' •tek bu mal ve mad- Alman tayyueıi diltibül- J ponl r ylae bu tabyeye 
~-- '-llhaamamuıadaa mı, m&ıtür.. s dık kalmJşl1rdır, 
•i,d '-tıı flatlala el•erme· Moskova 64a.a,. - Alm· n· Hor ne kadar Pıenı of 
'tt:.11aı llleydaaa çaktıtını lar mon:ilerbJi ilkbahara k • Velı ve rkadaıı harbin ba .. 
\t, ~- m&mk&a olacak- dır her ne bnha ı n ıı oluum şında batıraldıkları ıamaa 
~ .. "-lı ola,or ki •aktlle olıuo mlldrfaa azmi de is ~- S ing purua bugünkü vazi· 
ft.t t "'• de bir mikclar ler de kıtaları mız ılüım na yete düşec .ği tılımin edil-
'~ J•pılHycb, bitin bu fıuatı •erdirmemektedlr. mişıe de bugü11 Sinraparda 

• ~ kara Jlılae bıı• Harkof kealmiade mühl c rey a eden hidiaeleria 
L~•'t '''tliimiı klmlre de zaferler elde edilmiştir.. durumun pek te o lraclar 
~)I ••1& Ye ••• kara ıe•· --o--- kötü olm ;hiı anlaıılmakta· 

iki 
------

kat mahsul 
isteniyor 

Çiftçi r6ıGnl aç! hem yardaa ye hem 
ıoaia meaf aatin bu ıeae iki kat mab111I 
alma• iledir. 

Viliyet ziraat mldlrll;tı tobamlak içi• 
llıtelerer baıarlamıldadır. Kazalarda da il• 
liıteler :ıiraat muallimleri tuafıadaa haar· 
laamaktadır. 

Ba tollamlaklar; m111r, pıtatlı, kumdan 
ve •kdara ekecek ol•alara verilecektir. 

Ayrıca yiyecek maddeleri olarak fual7e, 
mreclmek, nohut, barllce •• barpk da 
eke bilecektir. -\~o derece yanıp tu- ı·bva muhar dır. 

~ 1ı kabil olacaktı. • -b--- d Sebze yetiştirmek is
. Ha P aşın an tiyenlere kolaylık 

~-ı. beraber blı fakir belerinde Fr 
"'~ • ._llUDa lıertoyi bol 

~rlla•k için bol par• sızların o 1İ b ri kavbe-~~ tarafta11 olmadıiı-
'• •taaek mecburiye· Londra (a.a) - lkt ia di 

~ ÇıakB paraıı çok harp nazırı daltou beyanatta 
~~ ~t •t•1l her yerde ko· bulunarak Framnzlerın Libya 
~. tdırlk etmeıi de 0 hareketi esoa1ında Alman-
~ tlç birıey dejildir; lara ilk kin un •> ı da 2 bi 

~' ~ "'-ılfet, hlhaer, lkti- ton gnolia ikinci k nunc\a 
~ ·~~1kııt•a aldıtımıı acı 1500 ton ı•zolia ve 2 bi 
~~ i dıralerdea ıoara toa tayyare ba.nzici v i 1 

l -.:._~ 111 lçiD tedbirli, te· biae yakan k~myo 12 bia 
.... ~ '• çok fıil davra- ton buğday ( Du miktar 1 O 
~ ~llcımııı 11kıatıya tümenlik bir kuvveti b•şln • 
~~••kta i6ıtetllmlı mai• kifidit. )Şu•p ve 500 

t tt 1._: ton zeytiu yağı göad rdik .. 
~-;j- fiatle bollandı, leri ıuıhışılmış oldugueu söy-

t, '•"'•Um ki kömür )emiştir. 
~~ti'• ııcık ba•alarıa ---o---
~~ t dalıa faıla naza s· p d 

t, ı. • "••dini iÖ•ter- ınga . ur an 
''•ııı edecektir. Haberler 

- Sırrı Sanlı 

~)•da hava· 
t düzeli

St }'or mu? 
~ '•laoı ,. &. 

11
11a (ı.a) - Gıze· \ ı,,, t •dea aldıkları ha· 

it; bttı '~•ta Rwı cepheai
'ıt -.aa,,t 111111lanada bava• 
~ 'f ,ı litmet• bıtlımıı· 
u. ...... ~11 111•tkeı •e ıimal 
~ •••de d 
~~- 15 •rece 11fnıa 
""'"'" Hı 20 ırU1ada 

'' ka1detmektedlr •. 

Siıgapur (a.ı) - Diia gece 
yarti neıredilen Siagapur 
resmi tebliğinde düımanı11 
ttyyare himayesinde ye tti 
ilerlemeler kaydettiklerini ve 
IDgiliz lutalarıaıa bir miklar 
dıh.a &'erilemok [!mecburiye
tinde kaldıklarını bildirmek
tedir, 
Sinıapur (ı a) - Avuıtral 

yada genel kurumay bışkıuı 
harbiye u.znı Forda verdiği 
bir raporda gel 11 haberler .. 
den Slnaıapurun düımeııine 
olan Jıpoa iddiaaıaın varit 
ol111adıjıaı ı6ylemlıtir. 

dilenler 
Loudra(a. •)-Hava nazırı 

mister ıincıair avam kama · 
rasıada demeçte bulunarak 
harbia baıladığı &'iinden 
1941 yıla ıonuna kad•r 
mihverin ccıman [ 8559 " tay
yare kaybettiiiui buna mu· 
k bil iagilteroaia kayıplara 

3981 tayyareden ibaret kal· 
dığnu ıöylemiıtir. 

Bu r11kamlıra b&r Fıan· 
11ılana kayıpJarı ile bu 
kuvetler tarafından dUıürü· 
len mihver tayyareleri dahli 

degildir. 

A vustralyada 
Silaha 
Alınacaklar 
Kf mbcra (a.a) - Harbiye 

nazarı yakında 35 yaı••• 
kad r olan evlilere lSill 45 
yaıına kadar bekirların ıi
lib alhca alıaıcsiını bil· 
dirmiıtir. 

Tancada Yanaın 
Tancı (a.a)-Llmaada dOa 

bOyük bir yanrıa çıkmıt '' 
bir çok maatar yanmııtır. 

A•kara(a.ı)- Valinin relılltfade topla· 
aan bir komlıyoa Aakın çevreıiadeki 
11bıe bıbçeletiae çabalı barajıadıa acu 
ıa verecek bahçılerla ibya11aa karar Yer· 
miştir. 

Bahçelerlacle 1tbıı yetlıtlrm ek iıte1•• 
evlerede kolaylıklar 16ıterilecekttr. 

BaıvekiUa iki mlıll lıtihaal aatka taad• 
mi hakkıada Ankara •lllyeti Plraymakam· 
ları Cuma ıllnli •lll1et mıka1D1ada topla· 
nıcaklardır • 

o 

"Meriç'' ve 
nehirleri 

,,Tunca" 
taıh 

Edirne - Lodoı netlcealnde karlan• 
erim~ıiadıa Morlç "• Tunca aehlrlerl kı· 
barmııtır. Ba aelürler clYarandakl eYler 
boşaltılmaktadır· 

Nehirler kabarmai• deYam edl1or. Hl· 
kumet bgtila tedblrlerlDi almııtar. Elektrik 
fabrika•• ela ıulıraa iıtlll11aa maraı bula•· 
maktadır. 

Koyunları merinosla1-
I tırmak için 

Ankara (a.a) - Merlaoı koaıreli m•· 
1&iılal bitirmlıtlr. Koaıre Meriaoaa tahvil 
odllea ıllrlllerla kalite itlbarl1I• ylk..ıtil· 
melerl lçiD ılaaıcık tedbirleri kararl•tbr· 
mıı ve 5a8mhcleld yıl lçlacle Merl.
tah•U edilecek ılrllere ait pllalan da laa· 
ınlımııhr. 



I • 12 Şubıt 1'•2 
~" ,. 2 G 

_____ ı_. __ ·~--------------------------------------------------------------------------~~~------~ 
................ 0 ..................... .. 

frvı _.ıek i, Şey,tanmı?i 
• • -10- Y azan:SIRRI SANLI ı 

ı • 

'!!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~!!! iki taraf deoı-
Ş ehi r Haberleri - zaltı zaferleri 

Mit· R H *FtaZI : il 

..._.,.~------~~--~__. ........... ~~ 
Bunu ispat edemezseniz, sızı Mektepler işçiler hayat 

paha ılığı 
stıyor 

o 

dünyanın urr alçak, en namussuz 
bir adamı sauacağım •. 

Ben merak ve telaşla ıordum: 
- Ev sahibi ve bayanlar ne oldulıu? 
- Evin damı a çıktılar .• 
- Ne makıatl ? 
- Mart ayıad bul11nmcdığım.ıze ve çı · 

kanların aa k di olmadıklınna göre her 
halde or•ya, miyıvlımağ•, zevk ve safe 
ıürıueğe gitmı, değillerdir •. 

- O bal de aedea dama çıktalıı ?. 
- Damın bir kcnarıuda ev sııhibluin 

tavan ve duvarl•rı camdıa biı oda içinde 
ydittirilmiş ~ayet ~üzel ve nadide çiçek .. 
Jeri •ardır. Onları çiçek merakhıı olaa ev 
sahibi zarif 01i11firleriae göıtermok için 
oraya ıirükleaılıtir .. 

- Siz çiçekleri 1evmoz miıiaiı? 
- Bayıhrım, fakat dünyanın eu litlf, en 

------ . 
Mayısta • 

Kapanacak 
Ankar•dan akseden ha

berlero göre bu sene ilk 
orta okullula liseler ve H· 

aat oluılları mayıs ayı ipU • 
daaınd11 tatil olunmuş bulu· 
nıcaklardır. 941-942 den 
yıhııa eıasen erken baılan-
lmış bulunduğundan • müfre· 
dıı.t proıramları ~zamanında 
tdblk edilebiJmiıtir. 

Ders kesimiain imtihın· 
1 rıo tatilin hangi umanla-
ra r11ladığı maarif vekilli· 
ginden bir tamimle yalunda 
bildirilecektir. 

Okullarda talebe eserleri 
1ergifeıi Le çılmayac•i• tab· 
min edilmektedir. 

-o-----

Baıı büyiik f ıbrika ve 
müesseaelerde çılışıın iıçi· 
ler fevkalade bayat pahıh
lıiı nmıodan latifede etti
rifm,,dikJeri için bir taraf· 
tau iıçiler bir iğiae diier, 
tarııftanda başvekilet ma· 

kı:.mına telgrafla müracaat
IHda bulunmuohudır. 

Devlet müe11eaoleri ıibl 
diğer fabrika müesseselerin· 
de bu ıımlardan işçilerini 

mültefit kılacaldarı tahmin 
edilmektedir. Birliklerde bu 
buıuı ehemmiyetle tetkik 
olunmaktadır. 

---o----milsteını ve hiç bir bahçe ve sakııdo bir 
eıi bufuaamıyau bir çiçeği lrarıımd bıılu · 
auoca cihanın bntüf'ı güt ve giili l nl rı 
•khmıa ucundan bife g llçmez .. 

Ze ytin buda- Tütün parala-
ma kursu rı alınıyor Bunun ü .. urhıe bu küstah gence hay· 

kırdım: 
- Beniınfe neden y.alnız kalmak istedi· Bornova ıçdıc•i• ovelce 

iiniıi anladı~. Size biraz önce de ı&yle· bildirilen ıeytia budaına 
diiim veçbile kocaıına Hdık kalmai• kı· ku11uaun baılamHı .havala· 
rar vermiı evli bir kadına bu suretle mu· nn mubatehti yüıündea 

ı ıeçikaıitlir. Kur1 J S şubat 
ame e Y•Pmak, muhabbet duygufırıaızı tarihinde açılecakt;r. Bu se ~ 

Loadra (ı.a)- Amfrallıi" 
tebliği: · 

Britanya denizaltıları art• 
Akdenh:de mühim muvaff• • 
kiyet kö1zaamıılardır. Baıl•' 
mihvere ait iiç ıemi kafil•" 
ıino raılamıılar. Vo taar ıo• 

etmiıJereir. Bir kruvaıur ''' 
fıkatiade ıeyrcde11 bDJD 
bir levazım ıemillni torpil" 
leyip batırmıı orta b&ylk" 
lükto iki gemiyi de baaır• 
uiratmıılardır. Bu iki vapd" 
ruo batmıı olması mulat•f 
meldir. 

Almanlar Ne Di1orlar 
Berlln {a.a)- Fevkalıd• 

tebliğ: 

Alman dealzaJblırı A•I" 
Sakıoa gemilerine karı• 1111 • 
bim bir darbe indlrmlılerdlt• 
Atlantikte haclmlerinln 111•'" 
muu 50,000 tonu bul111 ~ 
düımao gemisi bir kort• 
batırılmııtır. Boynk bir ,, .. 
purda hHua uğratılmııbr· 

Bu gemilerin altııı 31,5()0 
ton tulanndı olaP, Amerik• 
11h1Uerl açıklar1ada .bıtırı~ 
mıılardır. 

--o,----
illa etmek bir nevi terbiyesizliktir. Bahu· 
ıuı he · k "bi k k ne zeytinler don yüzünden t-u,,·l·rc mukıb·ıı avını al· ff·ırsız)ık nım ocım i• arııı ve çocu ları büyük zarara uğramııtar. ... .. 
için yalnız güad&zlcri deiil, çok defa ge· l Mıntakannı bazı yerlerinde uıışlardır. Henplaıı baıla· Kıraatin• 319 cu'ıoka•lf 

Bu aene ıahfan tlltünlo· 
rin par eıları peyderpey öden• 
mektedir. Tlitüa m&atahıil· 

lcriuin büyük bir kısmı pı· 

ralarıuı almı~Jardır. Bir k11· 
mı ite teslim ettikleri Ul· 

~eleri ~e ~hıman çokinıniyen bir adamı yOzde ondan kuka kadar lerde kıpıblacıktır. Kemalin evine bın:z 1ıı.-
arıı ni blyaaete .hıvik etmek yalnız zarar vardır. Tütün müstabıilleri pırı k IJI• 

terbiyeaiılik deiil, ayal zamanda bllyük re bazı etyılarını alcaf.f 
bir ••muaıuıluktur. f • aldıkl n için piyasada it Fakat çalaaan e11alar tek-il 

B Zmlr Uabancl as vaziyeti mOsaittir. ı k b ı _-.. 
eaim bu ıöılerim güzelliiiae mağrur • o ara u uamuıtur. yap...,... 

ve ıunııık ıre11ci biraz mahcup edeç~ğiııe kerlik ıubesinden •· --ft· 0--- tahkikatta evde bıraızıa f.; 
kıbkabılırJa iüldürdü.. Y T J d b• •• ı •• diiine dair liiç bir 4"' 

Artık b b 1 v d k Lise VC muıdilı• mekt•p· ar a a ır o u d d L t A · u ayuıı ıgına ay.anamıyanı .., bulunma ığnı an ıavı •"I 
tekrar hiddetle b•ğtrdım: ler mezunlarından ~olup tam Torbalının Ç•kırbey kö • zorJama11 Bzeriae efytl 

- Neden böyle arsız anız &ülüyonu- ehliyetli bulunan 316 dahil yünden Süleyman kHasel 50 metre uugı atııırak bd' 
nuz? 337 dahile kadar doiu1.nlu d d 1 d .,. 

mükellefler baztrlsk kıtA1ına • ın • 35 ya~ arm • " lunmuıtur. 
- Sizla bu safl1 iınız • k adam F atına k11:mazın tu- d' 
- N., demek iıtiyonunuı? aev edileceğinden~28 Şubat l K~çeçilerdc lbrahim • .. 

942 gu-nu-ne kadar l•ub•ye lasında ölü bu llnmuıtur. d k. k' · S lih' dnkl•1• 
- Kocaaıııa aeceleri de ıiıin iria ,.,. ... '" H .:ı hk k b • 1 •ıı • ın 

• Y Y milraıcatluı aksi taktirde aui•e ta i ahaa ıa ıta ,t 
Jııtı;. laıldrında bealediöioiı aülüar kaua- dl' 1 k ' t d•ıı beıçuval çalup kaÇ ı..' 

• • Y mükeılefiyet aık•rive kanu· vo a ıyccc c onu muı ur. il!'• at ve itimada.. "' , ken yakalaamıı ıuç s• 
Y nunun maddeleri mucibince Ôliimlln nedea ileri geldiıi· k 

- ani recoleri eve gelmediği zaman vara 111 yap~lmııtır. ~ 
.ok.ı..ıard -ı h il . a h d cura. aöreceklerı' ı'l.lln olunur· ni henüı belli deiildir. • ı, cı eaco ma ı erın o ovar a- • .. § K · d 695 "" 
lak mı yapıyor demek iıtiyorsunaı? ı ~ - ,,.... . , •rantırJa a ~ ;:.,t 

lb • ı Bu Hafta ı evde oturan EstH ko ' - tuııaJ.. ı ı tir 
- Fakat bp iıpat odomezaeniı ıiıi dü • ıı Y N .. 

1 
Si EM ADA • Üflüode bulunan 1200 il" 

yanıa ea afçık, en Daıııu11uı bir adamı i kıymetindeki yüıügDn çı _,. 
addedeceğ'im. '''""''"'"''"''"'"'"'"'""''~'"""'"'-""'-'"""" ..... " '"""""""'"'"""--' ....... dığıı:ı ıikiyet etmesi • 1 

- ~ier, siz Arzu edeıaeniz, ben bunu ı iKi . MUAZZAM ŞAHESER ı riac yıpılaa tahkikatı~,, 
her İ•m•D ispata hazırım. 1 1-Namus Borcu TOrkçB sözlü gOn cvlerine~eleu Ley• ~ 

Hıtti ltu akşam bile... ı refrndau çalındığı te•~, 
- Ficr fıpıt edemezıcniı.. i 2- a BDltk Ş htr Şarlişan : edilmiı yOztlk elde edllfP" 
- O vakit yüzüme tükllre:ek benim en ı 9 ıı tahkik.ta baılanmııhr. _t 

bayaiı, en alçak bir adem oldug·umu yfi· Seanslar: 12 45-4 15-7.45- Cum11rte1i paz r da .,,_,. 
1 k Karantiaada ·Ali A "''' z me arıı ve herkesin içinde bığ'ırıraı· '" 

t • T 1 ı adındtki tahıılar Oır:O 11_,ı -Arkaaı v r- i T yyare Si emasında 36~t6 ı kıpııında bulunan "' --
----- çıhp kaçarlarken yak•'"f'' 

ı To t p p - ı ı,süleyman Ncip Emine Rızık1: rak suç zabıt Varak••· 
: P an atates a pılcnışhr. _· - ~.~ 
: ı : Tor. fınd n Meıbur Demirhı .e Müdürü Romaaınd•n ı ~ 
ı zarı Açıldı f ı adGpte edilmiı ı Cilt ve Zührevi·Haatah 
• Ucuz- !"I',. ı ti H' f k • ı Türkçe öılü • Şark musiki • c oyunlu ı Mütehaaaııı 
• ·a '"m D• ı- ıç mssra ıız ço • - • D O K T O R 
: alanlara tenzilit ı ı K A~DIN KA 1 ı J 
: MEZARLl~BAŞI HAL iÇi No. 491 ı] ı ~ : S ı•h S p•P 1 Telgıaf Adıeıi: Serter ı ı Mıtiaoler: 1-3-5-7 ~e 9.15 t~·: ı 8 1 0 ~f1?, i Diier çeşit mallar da bulunur ı ı Cumırteıı, pazar ıünlcrı 11 de da•e ı,un11.. : lldacf BeJl4'.r No.79 1• · 

aıı ... 

t 
• t 
1 

• 
' 
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-ihtikar mı, 
~enıi? 

si . ı 

h c 

• t ·. ,kiz i JAPO ~y ANIN 
mu BÜYUK EMEL ERii 

•iller del 1i1a otı ca eainde Hüıe-
._, af" Hııın, kendi aile· 
tı,1 lı. t 3 lclıililı ekmek kar· 
t~llleL ılıııııa •erdiği ve her 
'bt ltı tı kilo bışıaa 7,S ku· 
hı,,~ ~ •ttiii iddi11iyl e bu 
ofd,.:_~r kınunı muhalif 

\'ita .. tatulmuıtar. 
la .. .,:. Gwıer caddeılndo 
~~~I 

1 
lımail otlu Haıip 

"tır '1c 1 ldloıuau 12 kuruıı 
''t ldililatlkir Japtıiı tiki· 
~. dlfl•dea tatulmuı· 

'"•& ~... c:ıddı11ade bakkal ''•d: lıırıı(Kadın, dilkki
•111,, ~lrlıç, ıobut ve fa· 
ltttı,,. 11l11adaf a h•lde m&ı • 
~ •ıtaaadıiı iddl11lyle 
'-lltf •ı •• •dl1•1• veril· '· ...... -

re Sarhoşluk 
ta-•'"*'' •mambıae ıoka· 
••~-ı' ••rl.oı oldafa halde t ... C!t .,_ •t, Ç•••rdıiıadın zabbı· 
--.... llaeıkıze retlrUirken 
--~ ::• ttcıvBz ettlğiadea 
bı, btt ••rıkaıı yapılmıı 

~-;İ~maia 
11e'-ebiy, t 

-._~LkbAfıadı 111 oflu 
~.~, 1 RalDUaa ldareıla
~ .. .,•bayı Numan ofla 
~ Çırpbrarık 1arala· 

' ~eb.ltl1et •erdlfia-

~ ,;~~;;j lıkır-
1.1 halıdıı: 
"'~ 1·2~ 942 Tarihladoa 
\, "' 338 dofamla era· 
"'--.. 1oldamaları ıabı bl. 
,,~ :baılıyıcıllllr. Bu 
--~ Pııar rla& hariç 
~d. 'Yhı Hat 8 dea 12 ye 
't ~t 't 

~ d e &iledea ıonra ••-

~.~-'' ••-t 6 ya kadar 
1 a - ,•decektir. 
't\\t1 irUlıte ıualar ıethi· 
(~) '· 
( ' ~ıafqı clzdaaı 

ta,S••atıaı vaılfeainl 
~ lal.len çahıhğı mii· 

i~ 3 l,)11 •lacaiı v11lka11aı 
t • •t •laelır içla aynca 

1~tlJJ,t:ll•tektir. Tal•bele· 
i ''-~ lçi11 ıetirecılderi 

tı~ı ._ • tılebe vHlkaaıada 
""ltJa~~ ıı. &ıtı ayal ııaıfta 
t,ı,L. . •• •• devam eder 

s ç 
Mubas b i hususiye me 

murl rı ıa zımmı müo ıeb -
tiyle villyet bütçesinde seı'e· 

de 260 bin liralık bir açık 
haıu1e getirec .. ğl ınlnıılm k 
ti dar. 

· Gevr k e Pide 
ya9ılmıyac k 1 
Gevı ek ve pid imaline ı 

Vekil et müsaade etmemiş· 
tir. Yahudilerin b mur ı z 
bayramında ibımurıuz imali 
hakkında VekilGle ıorul· 
muıtur. 

Vişi ile 
Müzakere 
Vaılartoa (•.e) - H ri

ciye müsteıan r•zcteciletln: 
•vııı ile milukere 011111 gi
diyor?" Sualine: 11Şimdilik 
blrıey ı6yliyemem ,, Ceva
bını vcrmiıtir. 

insan karınca gibi 
gOrüsegdl 

H•ıerat mütıebuıısı Dı. 
Hir tarafındın yapıl n tet· 
kiklere ıöre inaa11, kuınco.-
ııın ıyaklarııu her ket ettir

diği ıiiratle yür6y bilıeydi, 
Hatte 1200 kilometre mcı • 
f., yllriiyebilirmiş. 

Mütehu111a göre ioı 11 

baıı bıyYanlaarın y6rüyüş
leri hakkında yanhı fikirle
re ·nhiptir. Meseli deveyi, 
en ığır yüı üyen hayvani r· 

d•ul biri olarak telikki eder. 
Halbuki deve beygirden de 
ıliratlidir. 

Avuıtralıyda bir deve 850 
kilometr"lik bir mesafeyi uç 

rDade katetmiıtir. Bu mo· 
11fe1 ıtirat ve mukavcm t 

bakımından bir rekor teşkil 
eder. - . 
ızmır Yabancı Asker-
' ilk şubesinden: 

Hea6z muvaız flık hizm · 
tini ifa etmemi§ 316 337 do· 
fgmhı erat ile ıubemizde 

85 •o 86 madd ye tabi tu· 
tularak yokl•mm göımüı '"c 
ııaıf almış erattan ıimdi}·e 
kadar bu ne ıebeıple oluma 
olıan mevk edilmiyenlerio 
bir bıfta içinde ıubemize 
mürrcaatlan mebf.tatleri ic • 
bıdır. Akıi .. taktirde de ce· 
ıınıcıkları iliD olut ur. 

Londr ( a • ) - Ruılar 
düa g ce Leni gr d ct pbe
sinde 8 hücum yopınıılır

dır. Mevzii r aekiı kerre 
alınmıı ve vcrilmiıt ir. S ;no · 
lens i cepbeeinde Almanlar 
geri tılmııbr. 

---o- -
Şapka 
aukırı 

kanununa 
hareket 

lkiçeımelikten geçmekte 
olan Hıııanıo ııpka kanu· 

uuua aykırı olarak takke 
ile dol şhiı görülmüş hak· 
kında kanunu muamele ya-
pılmı;tır. 

Dolandırıcılık 
Kemerde Saman banrnda 

Veysel oğla aabıkah Sadul
lah Ş kir oilu Rııldi kepek 
almak behane.iyle 6 lira pa· 
raıiyle S boı çuvahnı dolaa-
dırdığmdıa yakalarımııı 11. 

Dövm k 
Kemerde Demir AH ıiı 

meaelesind n R•hmiyl döv· 
düğünden yakoUinarak hak-
nıda suç zabıt varakası 

ycpıfmışhr. 

Bıç k taşımak 
Dol!ipkuyu mevkind Ismıll 

oj'lu llmaliu ilzeriode bir 
bıçak bulunar k ~hnmııtar. 

5 :u:::su 

lzmir Sicili Ticaret Me· 
murluğundaa: 

İzmir küçük kardıçah ha· 
nıada 25 numarada ticard 
fe komiıyoaculukla ittisıal 
ctm kte olan Y chıakel Po
lili in 31·1 942 tarihiıadea 
itibaren komiıyon lılerindea 
vazgeçerek buadın böyle 
y lruı d bili ticaret ahm ve 
satım iıkrile iıtlgal edece· 
ğine mütedair beyanname 
ticaret kanunu hükumlerlae 
göre ıiciJia 4196 nuaıaraıı· 
na kayt ve toıcil edildiği 
illa olunur. 771 
---~~-------------- z .. yi şaha

d tname 
lzmir sanatlar mektehln· 

den 1334 ıeo ıi ılmıı oldu 
ğum ıahıddoamemi zayi 
ettim. Bin onaJeyb timdi 
yeniıioi alacağımdan eakiıl
oin hükmü ve l"ymeti kal· 
momııtır. 

lzmir Karşıyaka Alaybeyi 
Mithat pııa caddesi No. 
106 ha1.1ede sanayi mezu 

nu Mustafa AlakeyUc 

•tıaa ~ Oldııat ) lr d ibt' ,, 7F!" v-..Y 
) ''•ııal • •1 181 ıva 1 ı Dünya ylizü de mevcut bütün dillere tercllme edilen ve ı 

~ ~br, •r kabul olunma· t ı ea çok okunan g yet nefiı bir roman.. ı 
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ınalllzlar Japon aıkarllllnl 
nasıl aörouor? .• 

Bu ılelide, çetin bir ııkerdiJ. 
Ş:ıhai g&steriıi itibariyle bu asker ı~h• 

stöllerllecek glbl deiildlr. Fakat ıoM• 
dayaaıklıd1r. Terbiyeal iyi ve millt ta11ıup 
ile mUcehheı, yalaıı ıillhı kalla•makta 
ehil olmadıii rlbi iyi bir ••ı••a ela 
değildir. 

Meseli: Bu matuf mabırrlr Şaaili•Jd• 
baya11 Çtn Kay Şeld• reıminl alirkea fo
totraf maklaeıiae ıol 1616118 dayacbıı •• 
reımf alın•i• bı111Jaacbj1 zaman madam 
Çaa Kay Şek 16yle baiırmııtar : 

- Ah, bea de bana yapabllleınl BaDa 
yapabilecek Çtall pek asdar. 

Japonlar• rellace, onlar da Çi•lilerd•• 
ıı farklıdırlar. 

Heyeti umumlyeıiyle Jıponlırıa 16ılori 
Çialilıria 16ılerladea pek fa.-ldı dejil 
dirler. 

J•poaJ~r aibl Çialilet de itir ılzle ba 
kamazlar. lbtimal bu a!bepten iyi tlfeak 
tamıyorlar. 
lbtimal ki ıiı de iki ılıle bedefinlıl ıl 

:emiyor1unuı. Makineli t&feok o kadar 
olmadıi• içia olmafl ki Jıpoalar idi tlf 11k 
kullanıyorlar •• 

Gerçi her mevzuu luıa keımek ıure
tiyle tefrikımı11 keıtirm~ bir roldaa idare 
edorlı. 

Likia bu hBll11 ile mlccael bir ftku 
verdikte• •o•ra okarlaramııda ratltet tl
rDllrH J•ponJuıa : 
Uıak tark meaeleal, medeniretin J•P-O .. 

yaya girmealala ıekU, ecaebllerl• Japo,•• 
yada mevkii, alallk denlerf, Japoalan• 
ldetlerl ve ananeleri, Jıpoa1ada aıkeıl•, 
mıarlf, Japoa adını reçmiıte •• barh, 
harakiri ve bıldkl maaa11, J•po•J• pelle 
teılıilltı, J•poa1ada dia mueleıl Y• ...
ııli f aıdları bak kın ela da ayn •JJ• •• fa· 
ııl faııl malumat verll&cektlr. 

81Hla, Amerika• ve BritaaJaaıa o mit• 
bit Clealı kavvetlorlae ko1aa Jıpoa do· 
aanmaıının ••ıd J•tlıtlrUdiil bakkıHa 
lr11a bir malumat vermekle iktifa odl!o 
yoram. 

Japon doıaııııı 11111 ıatııtt? .• 
Jıpoayanıa içi esrarlı doludar. Ba mem· 

lekot• 14Earareasriı ilke" elemek calı•tr. 
Japonlar ecDebllerdea çok .a•ıanlar. On
lardan her ıe1lerlal ılıli tatarlar. Japo•· 
J•, ıllAla, tıp, ta1yare, fıbrikalan, tuaa• 
neler ve ıalre ile dolu oldatu halde lla•
ların 1erlerlal bilmek pek ıor olcloia flW 
lçleriae rirmek te laa1ati bir tehlikedir. 

Ba fabrikalar da ç•ht•Dlerıa lıa1ab da 
kırde deier derecede enareuılıdlr. 8a 
mlthiı • .,,. da • .,... rellace bildltlmlı •e 
6jTeadlilmlı derecede anlat•e•i••· 

- 8eYaDll flC" -

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

Kırılan porsıııııarı nasıl 
uapııtırıaıı ? 

Kırılan iıco poraeleDleriD ıayet iyi ıa· 
retle Y•Pıtbrılmııı için jıpoalarıa çok 
kullaadıldarı ıu baıit kola ea t .. irlidlr. 

Pirlaç uau ile ıu1u eıırek bou ko,a• 
luğuada olunca ateıte iki ••klka plfirmell 
Kınk ıraıı11:aıllre11k kınlaa f •ı~ ı ~p~ı 
tırmıladır. 
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koooera
liyeti 

--~-o--,_. 

lstaab'1l -Ş hrimiz b 1ediyc i memurJar 
kouperıttifinin bütün mcmuvlu takıitle 
ucuz i•d ... maddelui temia eylemek üzere 
vilayet kooper tifi b Une getirilme1i k•· 
r rlaştuılmıştar. 

----o-.,,_-

Tatlıc nı da Si 
letanbu-Tophanede 71 yA1ında t•tlıcı 

ldiıcı Mehmedi öldürea V bbiniu muba · 
kemesi bugüa baılımıştar. 

Kwtil Vehbi müdıfa111nda t tlıcıoın 
kendisine tı1allüt etmek iıtediiini söylo
mit vt boiuıma oanasuıda öldüğünü itiraf 
etmiştir. 

--.. --
ihtikar 

lldçıımelik me•ldi•de ltömDrcB Veliaia 
liCSmiirlln kiloıanu 13 kuruıa Hlmak ıuretl· 
ıe ihtikir yıpbjındaıı suç zabıt •araka11 ya· 
pılmııtır 

§ lklçeımelik caddesinde bakkal Cemil 
Muıtafa mercimeğin kiloıu 31 knruıa ıatıl
makta ikea 35 kuruşa sattıkları araıı>adı 10 
kflo un 15 kifo makarna bulunarak ıuç 
ııbıt varakaıı yapdmııtır. 

f K~çeciler bitpazarıada lbıaaın biı tc· 
rıeke gaz Y•iıaın evlae ıevk ederken yaka· 
lanmıı •e ıuç zabıt varıka11 yıpılmııtar. .... _ .. __ 

Istanbulda et bolluğu 
lıtaabul -Şehrimizde bir kaç 26nden 

beri deYam eden •et sıkıntısı zail olmoı 
bugila mezbahada 1600 koyun •ketilmiıtir. 

Izmir Askerlik Şubesi 
Başkanlıiından: 

1-Yıdek subayların haziran ayında ya· 
pılaa yokl•mıları bu eeae göıteriJea lüzum 
üacrlae hemen bışlınacağıodan bilumum 
yedek ıubaylar aı iıdıı y zıl a günlerde 
bOtOn .. kcri vesika ve aafuı ciiıdınl ra 
ile birlikte ıabeyc mllracıat etmeleri li· 
ıımdır. 

2-YolcJ,maya gelmiyen yedek ıubaylar 
1076 sayıla kanuauaua 10 cu maddHine 
gore elli lira pua cez11ına çarpıhrlar. · 

3-Yoklamaya gclmiyecek kadar h11ta 
olanlar doktor raporu ile hariçte buluaau~ 
in açık kiinyelerile ş11bemiıe taahhütlü 
mektupla bildirmell mecburiyetindedir. 

4-Y •ı haddi olup nüfaıuna yaı haddi 
deye yazdıran ıubaylar bu yoklam ya gel· 
miyeccklerdir. 
1 O Şubat 942 Bihımum kurmay ve piyade 
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" 

" 

" 
" 
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ıubayları 

,, Topçu ve jaadarm 
ıubayl•ra 

" Ltvazım ve nakliye 
.. lıtihkim, deniz, ha•• 
" Slivari, Demiryolu,HHP 

HDl)'İİ 
,, Muhabere, lıe11p ve 

muamele memurları 
" Tabip, Eczacı, veteriner 
,, Adli, Tüfekçi, Kamacı 

Muıika, Maraogoı 
Yedek erbaılar 

Perapalas 
Hadisesi 
Aydınlandı~ 
Aukara "a.a,. - Geçen

lerde htaabul Perapılaı otc· 
linde vuku bulan infilik hi· 
disesi etrafında tahkikattı 
Alman ajanlarının dahli bu· 
Juamadığı öğ'renilmiıtir. 

--.-.o---
Fr osada yeni 

idamlar 
Pariı(a.a) - Alman ma· 

kımlarının verdlıi maluma· 
ta gebe pıriate 1 f ıulkaıttan 
m11auu ERobert bergeret 
adında biri :ne [caıuılaktaa 
mahkum diier ~bir franıızın 
kar~una dizildikleri blldlril
mektedlr. 

--o-----
Fransızlara 
Kaçan vaPur 
Londra (a.ta) - Mınilida 

bulunmakta iken Kaçmak 
yolunu bulan F raasızların 
"Mareıal F ocb,. gemisi bBr 
Fraaııı hackctine katılmııtır. 
Mürettebat: araıında bulu
aın Viıi taraftarları MıDila
da bırakılmıılardır. Bu gemi 
1 l tonluk olup içinde 63 
subay ve birçok er vardır. 

----o-----
Çekler askere 
davet ediliyor 

Londra (a.a) - Çekoılo· 
•aky hükumeti bntihı düa 'f 
yadaki Çekleri askere da· 
vct etmekte ve k yfiyeti 
iliaa karar vormiıtir. 

Ete fiyatko du 
lataııbul-Et fiyatına zam 

yapıldı. Keçi eti 80, kara· 
maıı 95, dağhç Ye kıvırcık 
100 kuruıa ıatılıcıktar. 

ızmır 4skerllk Şube
sinden: 

l 12Şubıt :ı S'o\2J 

ELG 
Sin- Pasifik e baş Lond~ da 

gafJura dair 
haber yok 

Londra( .a)- Singapurun 
iıgal edildl&-i hakkında J•· 
poa kaynakl raad a verilen 
haberler burada tcyid edil· 
memektedir. 
Avuıtralyah lara kumanda 

ed•11 reacral Bennettea 

alınan en ıon mesaj "ıudur. 
Kıtalarımız imp•ratorluk 

askerleri ile birlikte kahra· 
manhkla dövüıüyorlar. 

Sııt 15,30 da Slagapurun 
on son aeıriyabada durum 
çok vahimdir ,,ı6zlerl kulla· 

aılmııtar. 

----
Bulearistanda 
bir tek parti 

Sofya (a.ı) - Cızeteler 
BuJr.,iıtaatla aaıyon•I ıoı

yaliıt preaıiplerine ayıcık 

şekilde kurulacak tek par· 
tiden babı etmektedirler. 

Parti aaıyonal ıoıyalist 
preaıiplerine uymakla bera· 
ber ıekll bulg r milletine 
uyacak ıekildo olmHıaa 

dikkat edilmiıtir. 

Rusları 
kısı 

bas· 
attı 

Moskova (a.a) - Röyter 
ajınııaın mub biri bildiri· 
yor: 

Bütüu cephe boyunca kı · 
zıl ordu taarruz bareketle-

riao devım etmoktedirler. 
Cepheden dönen iki ıubayıa 
biri dOımannı yenilccıilni 
ıul dık. Demiştir. 

Moıkovı( .a) - K.ıtılırı· 
mıı b h cepbesiade tiddetli 
mı. hare beler veriyor. dOş · 
man buckit içta mayn tu· 
f ları ve örgüler kullanmak· 
tadır. düımıauuı taarruıları 
pOıkürtülaıilştlir. ____ .. __ 

kumandan 
değişti 

Londrı, (ı.a) - PHiflk 
çevreıiadcki mlttefik : do · 
naoma kumandanı amirıl 
Hut aıhbi durumu mllnaıııe· 
betile vazifeden alıDmııuıı 

iıtemittir. Bu kumaadınbi• 
Hollandalı viı amiHI Helf-

ricb getirilmiıtir. __ .. ____ 

Mikadonun 
Bayramında 

"'Radyo,. razete1iae rarı, 
Japonlar Stagapur ıehria• 
iirdikleri düakil frlin jıpo•. 
imparatorunun yıldöallmB id•· 
Jıponlar bu zaferleriyle lar 
paratorlarıaı kutlnlamıılır· 
dır. 

Londra radyoıuna ıör•• 
20 1enedenberl 60 mily•O 
IPglliı llrHı ile meycla•• 
gelen tHİHt Jıpualınn iti" 
•e yaramamak içla herbıta 
edilmittir. 

--ı---
Singaour iş· 
gal edildi 

Tokyo(a.a)- Kıtalarımı• 
38 11at içinde SiDgaparO 
zaptetmiılerdir. Yana oray• 
•y•k basacak olmalıyız dl" 
yorlardı. DDımaın mevziler" 
deıı söküp atın lutalarımı' 
kaçıa dilımanı kovalamııtıt• 

Maden~kömürU 
2elivor 

lstınbul - Ev••lld gl• 
Zoneuldaklan limamm11a ı"' 
len bir Yıpurlı 1500 to• 
Suwikok sıclmiıtir. Havai•' 
m011it ilttiğindoa bugBll" 
lordo Zonguldaktan dıb; 
çok maden kömürii r•lm• 
bekle iyor. 

---o----
Yunan altınls' 

1 338 doğumlu eratın R bı• d ? 
ilk Ve IOD yoklamaları bit· O a 10 rı nere e 
mek üzeredir. Yokl11m bırı- t b) • "' • Loadra(ı.ı)i- Deyli tell" 
Dl yaptırmayanlar lace(e ŞU• e ıgı rafın ıiyaai muharriri diyot 
beyo ıelmel•ri lizımd1r. Roma(a.ı)- Reami teblit ki Yunaa bankHıaın altıst• 

2 338 doğumlu ve bun- Libya harekatında mihver ları timdi emin .. yerdcdfr. s: 
larlı muameleye t bi mek· ordul1rına yıpılaa ... yardım· altın lana N zileria g6• 
tep tılebeleıiainde tecille· lar havadan denizden ol- öoilndc nasıl kıçaraldıjı ıır•' 
ırioı yaptum k f üıre nüfuı maıtar. ingilizl r Akdeniıdc ıı gelince ifşa edilecoktlt• 
ve me tep veıikılart ile şu- bavıda denizde hakimiyeti Ba alhDlu Yunanhlınn oıd' 
beye hemen mOrııcatlara elleriad bulunmadığını iti- cıdeley devam etmeıiol t•• 
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