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'1EK TEVZii ZORLU(~Ul~A Mihver ortak
RSI CiDDİ VE NE'fICE ları arasında 

Filioinlerde 
Japonlar 

pÜskiirtüldii 

CI TEDBiRLER -~iNDi ltalganlar - bir liman 
ız11 teıas 11 endişasiıasıbı• taıma1111ştır subagını öldürdüler 

----o---
Yeni Delhi (•.•) - Uzak 

terk b .. şkumandaaı general 
Vyevel dün beyanatta bulu- r 
oaıak demiştir ki: 

M•ailla (a.a)-FiUpia ada. 
larında Vlgaa ceaabıaaclll 
mah•Hi kıtalar japoa ••tala
rıua hücum etmlıler ve O•• 
lan geri atmıılardır. ek de, un da, buiday da -o-

Lnndra, (•.a) - Royter 
Ajansının yoni Zelında kuv
vetleri nezdinde buluoaa 
muhabiri bildiriyor: 

"Alman ordusunun Ruıya
da uğradığı mağlübiyetler ve 
verdi2i büyük kayıp)ara rağ· 
men bili buyük bir kuvvete 
maliktir. Fakat zamanla tam 
oiğunlcğu elde edecek olın 
müttefiklerin ordusu önünde 
mağhip olmaması için hiçbir 
ıebep yoktur." 

--.. ...._._. 

çok bo~~~~gmom bu mevxii ve 

j muvakkat iıd ibamıD. bazı 
yurttaılaran keı~i giinlült ih · 
tiyaclarından fazla ekmek 
almak gayretine düşm~erm~ 
dea ve etraftaki köyleN ye
tecek kadar huğ day " un 
verildiıi balda bu köylmden 
bir kıımıada oturan ve lıleri 
sebebiyle her giia izmire ge
lip gidenlerin .de buradan 
tekrar fazla ekmek: almaJa .. 
randaa ileriye geldiği anla-

11ımııtır. 
Diia evvelki gün viliydte 

alikadarlaraa i,tirakiyJe. ya
pılan içtimada bu vaziy~tin 
kat,i ıurette önlenmesi ve 
tekerriir etmemesi içia lizım 

'-• fllalerd• ilmlrde ıelea tedbirler te.pit oluna-: 
Ö•lade g6rBlea rak tatbikine a-eçildi. 
ıebepleri tetkik Bug6n dün şoh1in mul-.te-

~--"-'- ..ıuhıulleri lif semtleri•de bizzat yap-
t... ~•r ıh yapılmakta hfım tetkikat Detir.esinde 
~111 aatııları buadaa fırınlarda ekmek ıatıııaın 
,;'da edllea miktar· aormal bir halde bulunda-

ltladedlr. Her zamaa ;una gördlm. Gr,..ekJ9illyet 
tevap •erecek bol· gerek diğer alikadarJar bu 

'- mevzu üıermdo\caimijsuretto •• baidıy mev· 
-Deoamı 4 ;ine~ •altiletle-

-......_ ______ ~----~--
lllar Peno-:lsveçte mecbu-
~ aklaştılar ri ~~k 

........ o 

1 ( a.a ) - Si11g•· 
.. laerlere ıöre Jıpoa 
lr111agı reçerek Pe· 

hldaımışlard1r. Ba 
Si•rapurdaa sonra 
tli bir mutabkem 

tlarık taaıamııtır. 
"--o--

oa (a.a) - Babri
U •tiıadea tebUi edil· 
Z.lrıark baılramaa· 

I. • relea bir Hpor• 
.-..,.. •akliye gemi
laatarıldıjlaı bildir· 

(a.a) - Sarada 
ıoa tıblije ıöre 

de•lz bombardıman 
dia bir Japo• 

•• 3 iıabet kayd· 
~ . J•po• , ..... 

. •aılyette barakd· 

Stokbolm (a.•) - Parti
meato mecburi askerlik. ka
auauau kabul etmiştir. Bu 
kanuna röre askerlik müd-

d~ti 450 gün ve ya~ haddi 
46 ve 47 ol•caktar. 

----~o---

Askerlerimize 
yardım 

Gaziantep (a.a) - Yardım 
ıeveDler c•miyeti ile Kızılay 
arasıada birlikte yapılaa fa-

aliyet neticesinde ilk parti 
olarak kahraman erlerimize 
ıöaderilm•k -.nzerc 500 kat 
çamaıır 300 yüa)ü eldiven 

ve 6000 liralak teberrü ala
kadar makamlara teslim edil· 

mittir. 

Malezvada 
Durum 

Loadra (a.a)- Malızyada 
l11tala11mızıa ağır Ye geribe· 
yiı yapblrlırı bıber ahn
mtflır. 

lngiJiz lut'aları tarafından 
eıir elıa111 bir ltalyan subayı 
ve 10 er teslim s1ruında bir! 
Alman ıubayını öldürmüı
lerdir. 

-.-:--

Portekizin 
protestosu 

Brezilya 
Kararsız 
Kalıyor 

BerJin, (•.a) - Yarı res
mi bir menbaadan veriltn 
bir habere göre Brezilya 
hükümeti Japon - lagiliz -
AmerikaD harbinde kararsız 
kalcı•k niyetindedir. Bre
zilya biikiimctinin bu karan 
teflir edilememektedir. 

Orta ıark • bidiseleziaden 
bahsederken general bu ha-
re kitan beklenildiiiaden fazla 
uzadığını ve ilmit edilen zi
yaıadau fazla kayıplar veril
diğini ıöylemiş ve fakat ne
tice itibariyle gayemize var
dık, demiştir. 

Londra (a.a) - Portekl• 
hükumeti Avuıtralya ve la
giltere hikiimetleriae itıal 
edileıı bir kııım araziıi] do .. 
layiıile bir protHte aot111 
göndermlıtir. Loadra ıiyut 
mahfilleriacle beyaa olma· 
duiuna ıöre ba Yaaiyıt!laa· 
diaeleri hiç bir ıuretle d•. 
j'iıtirmlyecektir. 

Filipin ve Ame· 
rikan ordalan 

birleıti 

-----o--.... 
Fransa- Ameri· 
ka arasında 
Vaşington (11.•) - Mnti

nik adası valisi ile Amerika 
bükümeti arasında varılan 
bir anlaşmay• göre bu Frao
sız adasında balunan Fr•n· 
sız donaamaııaıa cüzütam
lan Amerika ve lngiltereye 
zarar vermiyecek ·bir bale 
le konulacak buna mukabil 
Fransız müstemlekeleriyle 
Amerika arasında mevcut 
ticari mün•sebetler idame 
ettirilecektir. ............ __ _ 

Sovyetlerin 

---o..... ....... -
INGILTERE 

SiYAM 
Loadra (a.a) - Hariciye 

müsteıarı Avam kamaraıın-5 
da bir suale şu cevabı ver
miıtir: 

"Siyam - Japon aal•şm111 
hakkıDda bu ana kadar 
kat'i bir rapor almıı değil· 
dir. Biz Siyamı düımaa İf• 
gali altında bulunan memle
ketlere karıı yaptığımız mu
ameleyi yapıyoruz. Alacağı· 
mız raporlardı bu anlaşma· 
nın bir işbirliği mabiyetiai 
aldığını görürsek Siyam diiı· 
man muımeiesi görecektir. 

---111!1'--

ileri· hareketi ---•--
Loadra (•.•> - Sovyot Japon kıtaları 

cepheahıden gelen ıou h • Tokyo (•.a)- jıpon kıta-
berlero göre Sovyet kıtaları luı Honkoga ayak b11mıı-
ıeni1 bir cephe üzerinde Al- lard1r. 

maaları geri ıtmıia devam Ada vıliıiae teılim olma-
etmelsteclirler. ıı te fi tı 

V aıi•rtoa (a.a) - Pillpla 
adılarıadak ordu ile Amul• 
kan ·ordularnaıa birlik balla· 
de hareket etmeleri tean• 
etmiıtir. __ ..,_ 

lngiliz hava 
hücumları 

Kahire (a.a) - lartllı bom. 
bardımaa grubaaa meaıap 
tayyareler avcdaraa refalra
taada Bres limaanıa taanaı 
etmişlerdir. 

Cer~yan edea haYa malaa
rebesiacle 7 Almaa tayyar•i 
clütir&lm&ıtlir. 

-Baaa yirmiheı lira laor~ 
verirHaiz ba uld doıt•aıa 
pek biyük bir i11ik PPlalf 
olursunuı. 

- Eıkl bir cloıtama iı
tedigi yirmibq lira lloıc• 
veremiyecek ona daha bt· 
yiik bir iylik yapmıı olu,._, 
-Nıdea? 

-Çtialrii bayramclaa ••el 
ona bu pırayı veri,.eaı 

0 
bu yirmi beş lira ile lıaraaa~a 
ancık bir çift aJaklcabı ala· 
cak ve ba1ramclaa •Gaı9 
biltçeılaia barltı1181 ela, 
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Japonuanın ıtJilli kah
ramanı güzeller güzeli 

casus Lilanın 
maceraları 

Yirmi dört yaşında olan 
ı Leyli harikülide zekası, ce

sareti, fedakirlığı ve her 
göreni ilk .bakııta büyüliyen 

' güzelliği ile jıpon casusluk 
teşkilibnın gözbebr.ği ol
muıtu. En zor ve tt'lhlikeli 
işler oaıa ~verilir ve odR bu 
mühim işleri hayrete layık 
bir mehmret ve süratle b11şa· 
rırdı. 

Ba fettan ve füıankir 
genç kadın Çinde bulun
duja zaman Hangay vilaye
tiai11 bütün erkeklerini çile
den çıkarmıı Şınghayda 
buluuduiu zamaalarda da 
"sıeceler kraliçesi" unv11ınuı 
kızanmııtı. 

Fevkalide mahir ve oynak~ 
bir dansöz olduğu kadar 
lıançereıinde yıoık sesli bir 
ltulbül ıaklı imiş gibi tatlı 
ıadası ile şen ve şuh şarkı
lar ıöyliycn bu kadının bir 
oyuauau görmek, bir ıarln
sını dinltmek için birkaç 
srünlOk yerlerden gelenler 
olurdu. 

Bu litif, zarif ve sehbar 
ıeaç kadının Amerikada 
Saafranıeskoda meşhur bir 
barda aık ve istihbarat 
ıabaıında elde ettiği muvaf
f elnyetler ve zaferler meraklı 
bir roman olacak derecede 
heyecanlı ve mühim idiler. 
Fakat Japonlar ea ziyade 

Leylidan Çini elde etmek için 
lizımge:len önemli işlerde 
kullaomağı .tercih ediyor
lardı. 

E11sea bu genç ve güzel 
casus kadında jıponlara en 
kıymetli ve en müşkül işleri 
bu kocaman ·ve esrarcogiz 
ülkede yspmığa muv2ffak 
olmu~tu. 

Lilinın Çin askeri ııbıtası 
tarafından hapis edildiği za
man yaşıdığı pansiyondaki 
çantalarında mühim ve çok 
mahrem evrak bulucmuştu. 
Mektuplar, cHus talimatna
meleri ve' plinlar ve notlar 
ribi. Bunlar Çın askerlik 
eırartaı t şıyorludı. Bütüc 
bu evrak Çin harp divaın 

heyetine dilber Leylünın bir 
Japon ctsusu olduğu kana
atini vermekte tereddüt bile 
ba1ıl eltirmemiıti. 

Çok uğraıılmıştı. Gerek 
iıtlntağıada ve gerek h rp 
dlva~n buzuruada ağzından 
manalı bir gülüşt n bıı~ka 
birıey alm k müaıkün ol
madı. 

Çin gcocrıllııı dau mü
rekkep olaD harp divanı 

(i&Ltıl ~lllıJ 19 ilacı Kiauo ı'4f 
,_,; 

Ziraatimiz için 
düıüoülen yeni 

Ekm k ve kah- ı tedbirler 

.Fai:,.;:;:I') Şehir Ha be i---le 
DOITORUI KÖŞE~ 

Sirkenin 
Faziletleri •• Vali Muavini

miz Geldi 
iz mir Vali muavioliğiae 

vel:t letioe lıiyio edilmiş olan 
mülkiye müfettişi Nurı Atay 
dün yeni vazife5 iue dev ma 
başl mıştıı. 

uri At y, Sark ve Ce
nup viliyetlerimizde beı ıe· 
ae mülkiye müfettişliği yBp · 
mı,tır. Buraya Hateydan gel· 
miştir. Muv ffakıyetler dile-

' riz. 

--.. --
Kahve iht karı 

Alsancak rnesudiyc cad
deaiade t bmiı Hüseyin oğ· 
lu Oımıtnın mahlut kahve 
ıathğ'ı ihbar edilmiş yapılan 
tahkikatta bir kutu kahve 
bulunarak alınmış bakkıada 
ıuç zabıt varakası yapılmış· 
tır. 

---o---
Yankesicilik 
Konak önünde tramvay 

bekleyen Halil kızı bedianın 
cebinden 54 kuruıunu çalan 
basan oğlu kemal yakalana· 
rak tahkikata baılanmıştır. 

--o--
Tabanca taşımak 
Keçeciler Fevzi paş• bul

varından geçen Musa oğlu 

Kemalin vaziyetinden ıüpbe 
edilmiş ve üzerinin ara1ında 
bir tabanca bulunarak alın· 
mışbr. 

~·-··~ .............. _ .. -:; 
azalarından biri keııdiıine 
demişti: 

-Güıel kır, deliller setin 
tehlikeli bir casus ohluğuttu 
isbat ediyor. idem mabküaı 

ölmek muhakkaktır, senin 
gibi latif ve müatesnm bir 
kadın bakkırı.da bu ağır k -
rarı vermek İ5temiyoı uz. 
Kurtulman için vesile arayo· 
ruz. Bize bu ve1ile ve atıbebi 
vermegı ta,.ıiye ederim. 

Tavıiye ederim ki 11 ben gü
neıin değil gök illibuun 
kızıyım ve Çin kanını taşı· 

yorum" deyesin bu sözün bu 
ölüm saçan hsrp divanı bey· 
etinin kalbiae merhamet 
ışılıyaçaktır. Yalnız senin 
Çinin ebedi d6şmanl olan 

Japon milletinden olmadı
ğını ağrından işitmek is· 
teriz.,, 

Lil ft bu nasibatlerede ıü· 
kfınetie cevap vermiştir. 

Reis ikinci bir tavıiyc:de 

bulunmuş; eğer Çiud~ki Ja· 

pon casusları r rk daşlernmı 
ve cephede 11na askeri ve 
siy si sırfau tevdi eden Çiil
lilerio isimlerini Gle versen 
gene kurtulurıuo. Demişti. 
Fa~at Leyla bu tav iyeyede 
soğokk hltk ve gülümser 
bir çehr e ile mu bsled• 
bulunoıuştu . 

-De amı var-

• • ve ışı 
Auafartalar caddesinde 

Osman eğlu mehwet adında 
biıi hakkında yarım kilo ek
meii on kuruşa Htarak ib · 
tikir yaptığı iddiasiylc zabıt 
varakası tutulmuş ve kendisi 

' adliyeye verilm!ştir. 
Als11ncakta Meıudiye cad

desinde tıbmis Oımanın 
mıhlüt kahve sattığı ibbıar 
edilmiş maballirade yapılan 
tetkikatta bir kutu kahve 
bulunarak tıthlil ellirilmnk 
nıere !!lınmıştar. Polis rapor-
larıoa göre Osman kahvenin 
mahlfıt oldugu meydana çı
karılmaması için 161 sayılı 
polis memuru şerefe 25 lira 
rüşvet verdigi ıtrada totu1-
muş ve adliyeye verilmiştir. 

----.. --
Francola işleri 

Hastalara tahsis edile• 
francolaoın imal ve ıatışı iz
mirde yalaız bir fırına ve· 
rilmiı bulunmaktadır. iaşe 
müdiirlügü fnncolanın dok
tor rôporunca teıpit edilen 
hastaların eline ~eçip geç 
mediğioi tetkik eylemektedir 

Bu işte bazı yolsuzluklar 
bnlunmıın · ihtimaline karıı 
şimdiye kadar doktor raporu 
alanların vaziyetleri tetkik 
edilmflkledir. 

Alikadarlarda fraacola 
çıkaran fırının kendisine 
verilen unu tamamen fran-
cola imalinde kullanılmadığı 
zahabı hasıl olmuştur. Bu 
cihet tetkik edilmekte ve 
bu fırında idaresizlik o!dugu 
görülmektedir. 

Tütün Piyasası 
n h de 

Tütüncülerin s1ıı bırsızlıkJa 
beki dikleri tütün pi yas u .. 
nın açılma. ıDıa daha 23 güo 
var. Fek t oc müstahsil ve· 
ne de müşteriler durmıyor-

lar. Hu tıene piyasaya gire· 
cek pıltcılarıu fazlalığını göz 
önüne alan rumi makRmlar
da hazırlıkta bulunmakta
dırlar. 

İabinrlarda bu sene bir 
yenilik göstermiş bir tütün 
raportör bürosu kurmuştur. 
Piyas& açılınca inbisarlıır 
bir de güoltık bülten neşre· 
decektir. 

wwwwww = 

SAYIN MUŞ
TERILE I E 

--o--
Ankara'- Haber alındı· 

ğına göre btiliümet zirai is· 
tibsalı mümkün olduğu ais
bette attırabilmek için B.M. 
Meclisinden selibiyet iste· 
y~cektir. Ba arada düşünü
Jt'D tedbirlerin başında köy· 
lüyli f zla istih1ale teşvik ve 
mahsul fiatlerini artırmak 
gibi hükümlerde vardır. Bu 
hususta pek yakında faliyete 
geçilmiş olacaktır. Bundan 
başka zirai alit vasıtaları 
bütün mevsimler için teıki· 
iindırılacak icabında zaman 
mekin memleketin müdafaa 
vaziyetine halel vcrmiyerek 
şekilde ordu v.sıta ve yar· 
dımduı da istif •de etmiye 
ve hatta icabında zirai mü· 
keltefiyet tatbikine de karar 
verileceği anlaıılmaktadır. 

Bundan başka halkın ve 
Milli Müdafaanın ihtiyacı 
olan biitDa maddelere ve 
mıal:ıeme) e değer fiatıaı ver 
mek şartiyle el koymara ve 
münasip gördükleri tarzda 
bunları satmıya ve ihtiyacı 
oJan!ara karsız da ğıtmıya 
hilk6aıet salibiyetli elacak· 
tır. ---

Hırsızlık 
Çorakkapı Camisinde Rüs

tem oğlu 1290 doğumlu Etem 
ve Mthmet oğlu Halit ve 
Mehmet oğlu Abdurahman 
adındaki ıahıılar Mehmet 
oğlu Mebmedin 35 lira de· 

ğeriadeki çamaşırluını çal· 
dıkları sırada yakalanmıı ve 
hıbkikr.ta b şlanmışbr. 

§ Çorakkıpı Merkezi ida· 
re!inde Muhtelif günlerde 
fırınların önündeki izdibım
deu istifade ederek Yuıufun 
250, Safin :nn 250, ve Arif 
oğlu Şerifin brş lira parası
nı çalan lbıahim kızı 15 ya
şında Hanife, Demir oğlu 7 
yııında Mchme! adındaki 
kimseler olduğu tesbit edil
miş ve yakalanarak tahki
kata b11şlanmı1br. 

ol' 

- Dünkü nuıbadan dev~~ 
Meyve lekelerini sıid•rı:ıı· 

içia ellerialzl ve par•• . 
rınızı biraz sirke ile ofatf' 

runuz. ~' 
Yumurtalar biraz ç• ,ı· 

halbuki bunları raf ıd" ,.,.. 
şirmek istiyorsunuz. Ne 
mala? Gıyet basit. '-IS 

Yumurt•ları pişirec ,ırk' 
ıuya bir kaç damla ~ 
damlatınız. Yumurtalar pi• 
bozulmadan, lurılmad .. 
şeceklerdir. kJll'' 

Evinizdeki rümiiş tı ,. 
larını çok parlatmak l•!Jf 
sanız, bunları, içine 1--tf' 
on niıbetinde amony•~ 
zu ilive edeceğiniz 

mabl41ü ile ovonuz. .-
ipek çoraplarıaızıD,:,,. 

iİbi olmalarını iıtiyo ~ 
bunları yıkadıktan ~ 
litre batına iki çorba I> 
j'ı sirke ilive edilmiı •• 
su ile durufa11nız. • Is" 

Lop yumurta pitlr~ 
bunlar çatlarsa, ıuya b ti'-' 
bir kaç damla sirke ,i 
ediniz. (Tuz kat'iyea lıO t" 
mıyacakta .. ). Böylelikl• ,tt' 
murtanıa akı, saranı• I" 
fıada sert bir kabuk b 
gelir. / ______ .,/ 
Kazaen 
Y aralanm•~ı 
Halkapınar yüa m•~ft 

fabrikatıada çalııaa S 1-11•' çalııtıgı makina1a eı ~( 
kaptırarak llç parmıg• ~~ 

ailmiı derhal laaataa•1' 
dırılmııtır. 

---o---- t 
ispanyada dJ' 
him içtimai / 

Madrit,(a.a)-lspaor• ~ 
keıi şurası 10 g6ndeD ~ 
General Vareloaun b•~/ 
hğıada toplanmaktadır. 'J 
rit Katıloaya ve Faı oıl ı,i 
askeri valileri toplaıtl 
iıtirak etmişlerdir· 

f HAMRA Siaemasıada19 lci ~ : EL Coma "!atiaelerdea iti • 

: Sönmeyen Işık Edıson ThBIDI 
: Büyük Mucid 

i THOMAS EDISON'un 
i Ba~ rolde: Spr.ncet Trcy del~ 
tMeraklı ve müthiş m•ceralarla dolu hayatı ve mfi~ı' ~ 
ıseauılar: 1-3-S-7-9da cumartesi pazar 11 e A • 
: Hergün ilk mıtine ucuz seans ~ 1 

Yangı dolayisile harop ı SU T 
ohm dü lc kioımın yenideo : HAFTA yyare sinemasında ,'6'' ' 
inşasına kcdar muvakk~tcn ı 2 ZENGiN PRO.GRAM . . dıjl 
hük6met kouağı kuşııında : Göz kamaşhrıcı güzelliğe mahk Rl0 F~l?'ı Yıl ._ 
sümerbank yınıada 8. Sami ı Sıgrıd Gorieain Eu Son TerJ!sıh d ,a1 li 

K d (H Mira• • ' kundr• uccırethanesiae nak- ı ı-Unudulmuc a ın yar•u•t• 
lettiğiıoi muhterem milştc- ı ~ 

rileriaı arz eylerim. : 2 .. Beyaz ilahe 9 ~ MilJi P yango Biletleri ı U k d 3 •o 6 30 ' 
ı Matineler: Bey•z ili he 2 5 ~, 1 S . • ı~ ,~ • ••· 

ve Pul Bayii • Cumarteai - pazar iÜnlerı 12.30 de allve .eaD Ali Koma) Benli ·~·-...::.::.:;..~;_~;;.;,.....; __________ ~......-



,, iiLili Dil) 19 llad Ki•• tNt 
----------------------------~-------~-------------------------

rdan buğ- Valiıubelerden Muamele ver· Franculalık un iTU_ii.Kl 
15 günde ·bir gisi kanunun· miktarı İ N E o E N 1 

_ --~~acak dadeğ~~~kler arttı~~~kmı? 1 KORKMAZ 1 
l..ı .................. ~ ••• , •• 
::-..ıa,(a.a)-Hlkümetçe ~bul-Vali ve Belediye Reiıi Ankara.-Muamele vergiıi lıtaabalr Şehrimizde hastalan• Yazan: G6niil Emre •1 fiatlerinia arbnlmasıorı wlütfi Kırdar blit&n viliyet kanuaunda yapılacak tidilc fıaacola ihtiyacı için g&ncle -7-

ıl1le ekmek fiatleıiaia ve belediye şubeleri mü- göre zeytin yaj'ı ve diger 25 çuv~l !r•ocolılık UD veril- •ııah Allah nı•·ıı 
•iapettt y&kselmesine d6rlerine bir tamim gönde- nebati yıgludan ç•kar1lan mektedır .. A•cak son zam••· il .. 
:olacak Ctedbirler alı•-~ rerek her ıube amirinin şu· baılnş pamu'' yağı ve bu gi· larda ihtiy~ç artmış olduguu- llRP-IBrİ kllkal•ır•••• 
... afaaa e•elki ~ı&nkü beaiae aid faaliyet hakkında bi yagları ihmal eden mu· dın beledıye daha on çuval Y • .... 
•hmııda !bildirmiıtilr. 15 ~sıiindebir keadiıiae iıa barrik kuveti 2 beygiri ve un verilmesi hasuı~~da Top- bir ÇBVlkllkll 111-trl 
aldıtımıza göre bu bat vermesini bildirmiıtir. kullandığı iıçi mikdari beti rak mabıulleri Ofıııae m&-

ler clmleıindea olmak -• geçmeyen ve şimdiye kadar racaat .e.tmiıtir: Ofiı fazla fi Hl battl lllllt il 
'--d•J •• --a•dar aa• muamele verfisiaden muaf ua verıhp verılmemesl bu· S& 1 . . 1 L L .... ... F ansızlara b. b ı kn nk •• ,, b h b' k •r1 •rua•• ta .... •• a ahamakta olaD f Jr U UDaD Çu ~ıma t ane· IUIUDU eatlz ar arara h b• rk el 
1• korama verıiıiala •ı I Jer muamele vergisine tibi baılamamııtır. rl: ~:.ı'm~~ .. llımaaıa be·· 

1 Cemı e yapı dı tutulacaktır. --o---.. maııaa h&klmetçe Eter hepimiz oaa aalaH. 
••rilmiı ve bu malr· Pariı,(a.a)-Britaaya 11bili ---- Kepegv 8 azami f iuat dea ko,mat• maYaffak ol-
11,ık Millet Mecliılae yakınlarında deaiıe iameie Sakladıkları etıırt madan ıeblt da..,..k •••• 
~•• teklif olaamaıtar. mecbur edilen bir Alman konuldu mızdaa gelecek ~laa br-
.qaaaa meçllıce kahalll bombardıman tayyarHİaİa halka fazlı flatıa deşlerimiz, Damu11m111aa •• 

• ekmek flatleri her kartarılma1ıada iki Fıaasızıa -o- lara emrettiii vaalfe)'I lfa 
kahlınlaa verıiaia yardımı görilmliıtiir. Ba ha· satan kasaplar lstanbul - Şelırimizde bu- edeceklerdir. 

r''tt•~• •cmlahlıcıkbr. rekete karıı bir mBklfat __ 0 luaan inekçiler ve ıitçiler Bir iki ıaat içi••• lauu-
0 olmak &zere Fran11z harp Iıtanbul - Son ılinlerde Himal bay•anlarıaa klfi lağıaızı yapacak ve ba•. 

eıirleriadea beı k iıinia aer- bazı kimseler belediyeye miktarda yem verilmediii haber verecekaiab. Har& 
beıt brakılmasıaa karar ve- müracaatla muhtelif ••mt- için kifi mlktarda yem ve- giireyim ıiıi •• Ceaabılaak W. 
rilmiıtlr. lerde yeni kasap dikkiaları rilmedlii için şikiyetlerde zlmle beraberdir. 

bulunmaılardı. Bu ıiklyetler 
--0-- açmak basuıuada müsaade Beillkleriala bafıaa J&oeap 

•- A iıtemişlerdir. üzerine Vekilet, alikadarla- b11 emri teblii edea kama.,. 
~ .... - Şelıre mahtelif Mahkum olan Belediye yeni kaaap dük. ra bazı emirler •ermiı ve danlar, bir tlmoık alndi~ 
~ h • kiaları açılması huıuıuada. kepeie de azami fiat teabit tertibatlannı ah7or •• lal. 
.... 1 •••takal•rıada• maa- mu tekirler d'I . • . t • • B h b ~ k1at1rn ıevkiyatı devam ki memnuiyeti kaldırmıı •e e ı meamı ıs emıştır. u u- cam oraıaaınıa aealne ..... 
-.~l..t..Ur. Aradan 3 mo- lstanbul-Aıliye 2 aci ceza iıteuea müıadeyi vermiıtir. buılu Fiat miirakebe komiı· de dbulaadub~lldarıaı aı., Jı.. 
"' ~ı._ - ş·ı d Diaer taraft•D ba•ı ka· yoaanun düak& toplanbsın- man aDIDa 1 irl1oılai. 
rr~....., pladıtir. ı e e• mabkemeainde diia iki mub- • .. N'h t f k k ~,ldara da 4 kamJOD aak· aabların drikkialarında et da görüıülmliı ıre bugiiukü ~ aye ıa a aa ı,. .... tekir hakkında mahkumiyet Hakıkatea dehıatli bı"r i 

d 
Ltedi bulundugw u halde mücterı'lere şartlar altıada kepeaı'n top· ru, 

•••• etm•• r. bir lokiıatacı hakkıada tev· y • aleti bıılı1or ve ••• 
ı.:ı:.w terahıl• hariçle• kif kararı verilmiştir. et olmadığl•ı a6yledlkleri taacıya y&ıde S •• pua· mayeai albada tepe!- br-

aaldadea 6 motörlla ve sakladıkları etleri el al- keadeciye yiiıde 15 kirla manan 'dit••• pi-.1-ı.....-ı 
Ka11mpı1ad• beyaz peyDİr t d f 1 f T.._._. 

de ••ika ıabıa p- l 18 an aza iatla sattıkları verilmesi kararlaıtıralmıcbr. gözllküyor .• 
fahiı fiatla sataa bakkal J d lik d ı •- y cakbr. Bu kömllrleria yo ua a a • ar ara ıi11i· Ofiı bera&n 15·20 ton ke· Bıaa baaa aalataa aL-. iımail Aksoy Beyoglunda y ti ı t • "• l.~ 518 bla kilodur •• e er yapı mıı ır. pek tevzi edecektir. Ancak acı acı ç•laa boraaaa Pi• 

~ llalrablae komiıyoau 8 bakkal lrakli 25 lira para Bu ıikiyetler ehemmiyet- bklarıaı clayaaca riılt 
h._.. dil · ı l t k.k ı bu malların hayvan ıahible· 

.. 

fiat teıblt etmlıtir. ceıa11aa ma "um e mıı er e et ı o uamaktadar. Ka- ilo birbirimize veda .. 
b d kk 1 rine v~rilmeaiae dikkat edi-

"9 cak ba ffat balb mah· d&kkiaıaın 7 ı&a kapatıl ıa il ia arı bun ian ıoa· lece!dir. ı&aıBlerimlzl kadhk .,. ile• 
.. _ ••bılar içiadir; kömilr· ma11•• karar vermiıtlr. ra daha aıkı bir kontrola rl abldık! dedi .• 
~· ita motörlerdea ki· Sirkecide Cenyo lokaataıı ~ibi tutulacak ve et bulun- SdoD günler içinde buğday Ba maazaraaıa ...... 
, ••rilmiıecektir. Hhibi Rahmi de bira ihti· ağa halde aatmıyan ka- ve iğer bazı hububat mad· tasavvur edia ki llatiyar alar 

__ 
0 

kin yapmak iddlaıile tevkif saplar hakkında Milli Ko- delerinin fiatlarıada bir yik· kumandaaı da •• a..et. 

ara alırken 
Ölen şofor 

......... - Kuımpaııda 
~·• 60 yaıı•tla Mehmet 

a4le bir ıoför, dla Or· 
ı, mlperi gJtlrmlı, 

&.:'" _ 1Dltteri keadiıia• takıl 
~i llcretlai vereceti 
~ lllrdeabire Bıt&ae 
•·•~lak r•lerek, paıa11 
~ alamad•• ıektei kalp· 

&lmııtor. 

edilmiıtir. runma kanunu biikimleriae aelme görüldüğü için yeni elinde ıiiaJi oldata laaWe 
---oo---- göre takibat yapılacaktır. kepek fiatlarında kir nis- koıayor: 

- o--- betlrinia yüzde hesabile ta· .. Allah! AUab" aiclalul 

4Bin kici kavıp SelaA hı·yetı• ha- yiai muvafık görülmüıtür. gençleri kııbaclaraeak 
._, 'J çeviklikle aaldın1or ve 

Llm• (a.a) - Aac11b eya- • • batta ıehit oluyor. 
Jetinde vakua gelen bir yer rıcınde onif or- ı Dı.kkat ! ı Birden bire ıöılm•• 
kaymaıı ve feyezanlar h•lk ı ı Jerce kişinla bir ıı,rt 
araııada birço~ ölüme ıebe- ma koymak ı Iıtanbulda dekraıy~D ma-ı ıası, bir kalıramaahk 
biyel vermiıtır. Huarezd.e Keçeciler limaadaireıiade : gazası ~am ve be1abıaa ı na11 hali•de ve ılldvia 
500 alil aa1ılmıı ve 4000 kı- Hakkı oğlu Maıtafa g&nd ı olmak uıere Glzelyalada ı b11aı yakan ı&k:rem1191 .. 
ti de ka1&olmu1tur. adındaki kişi evelce r ea ı ( ş 1 ) gaıiaoıunda ı yaptıiı ve iaıaai •••let ca 
. so metre yiikı~kl.ikte v.e reisi iken tenzil r&p te ~~~~ ı u e ıabahleyia • ı landı. 

bır kilometre renııhkte bır digi halde 8aiforma11aı teb- ı ... t OD buçuktan yarıma ı Göalll heyeeaalaadı. 
ıu hortumu şehrin üzerine dil etmeyerek ayni &aiforma ı kıdar ı Bay Hakkı Erlf ıe 

1 B 1 d k k ·ı ı O 1 O O j ıöı yaıları içiade de JIİI mışhr. iZi yer er e taı eyme ıureb e vazife gör~ aıaa 1 1 1 t etti: 

Jbtl.ka· r yaluntılarıaıa irifaı alh met· düill ihbar edilmiş yakala- : • ' ı Y t ti tak il • - Doıtam, ba illlal L 

reyi bulmaktadır. Panameri- narak ıuç zabıt varaka11 • anı a 1 ımı v~ 1 · • • Çorakkapı Aaafartalar kaa yolu bara ug-ramıchr. yapalmııtır. • dan ve buharda• gibı eıya ı vedt kar111uada mukaY 

-o-

h...;d 18 y ı B k 1 • t k ı • emiyea cllımaa, rem 
~ eel•de Oıma• 0 g-ıu 3 ve ey oz ma ı ı•ıe a ım· k'I k ne çe ı me ve toprak 

nala Mehmet adıadaki 1YENI SiNEMA ı ları ve nir ı mızı terke1lemek • t:;:.:•u• kilo ekm•ti 10 ı DA i ! Antika eşya ıı 1ca1ayor amma, .,. 1a .. 
1...- 11tmak ımetlle ihti- Ti k O d en -k M rikal•r alayıada,. ı-..z.,• ._ d k 1 ı r r aıaaun uyu aaevrası ı ı aaba alıaacaktır. ı -.n, 

,. .. --. ...... ııcn•· • aa ya a agmış G cak iki kiıi d6aeuı1• •er .. ~, ~ -r•••· ı Z A-f ':IRE DO RU ı ı Satmak iıtiyealeria mez· : 111 , 
- •kmda meıllut ıaç za· ı 3 ı ı kur ıııiaoya m8racıatlırı. ı Ya kalularıa hepel •lııı .. 

•arakua yapdmııtır. det ıerbetiai bir il• 
ii::;:--_ ı Ve Yardda C~mbariyet Bayramı ı ı 6·3 ı içiyorlar. 

F • Jpk ı Hepıi Türkçe ı Cilt •e Z&brevl H.ıtalıkb.rı ifademe dikkat •ttl 

...,:,, ... ~ ....... 1 Salahaddini Eyubi ve Bozaslan 0~'KbTö'R :::~=:a~·~:a1~:ı.:a. 
~ loatk ... ıte .. a•11•• ıı OkuyaD: Münir Nurettin • Mlizeyyea Seaar ı S k 'k· k I• 
....t~ ıM.!f°=:, ~==~' ıseaaılar: 12.30· 2.15 5.15· 8.lSte. Camarteıi, pazar 9.30da: • alib Sonıtd ;:~~. 
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VA IMIZIN 
Beyanat 

E mek uğday 
Ucuzluğ 

---o---
.-S.ştarıfı 1 nci sahifede -
ıa1111iyet ve dikkat göı-
ermektedirler. 
1 Fırıal11dın ekmek teda
riki hususunda hiç bir su· 
=etle endişe ve iıticcl gös · 

ermemoleriai ve vaziyetten 
.. ıer vakit i~in emia olma· 
ıJ •rıaı da muhterem balkı· 
~ aııdan rica ederim. 
f Ola vali belediye reııı 
~ Jmaiyet müdürü qe iaıe 
1 11üdürü şehrimizin muhtelif 
1 emtleriadeki fırınların ek-
1 aelr teni iıini tetkik oyle
aiılordir. 

Fırınlar önündeki izdiham 
, lagılmıılır. Fırınlar geceleri 

.alışarak ekmek bazırlıya-
·ılrlar ve bunları vitrinlerine 

~ erleıtirerek poliı beletliye 
ı 11emurları önünde tedat 

ıcleceklerdir. Bu suretle her 

1 ırıaa verilen ua miktarı a
t lan ç.ıkması lizım gelen 
J kmelderle çıkarılan ekmek· 
,, lcarıılııtırıl•caktır. Bn 
ıldia ıuiıtimılleri önliye
ıği mubıkkak ıörülmekte
lir. 

Dig•r taraftan ekmeıin 
~ ıbııaa ııbahları saat 8 
ı ıa ıoaıa başlanacak ve 
ıcı geç vakte kadar de· 
ım edecektir. 

----o---.-

Kamil Ocak 
seçildi 

Alaşehir - Belediye ri-
~ 11mti11e Klmil Oc koğlu 

ıçilmiıtir. 

Bu intihap viliyetçe taa 
k edildiği cihetle yeui &c
diyc rciıi vaıifcsin baı· 
mışhr. 

-
Yeni Posta 
şubeleri 

----o---
Ank ıra - Hükumet t r. • 

f1Ddaa müst hlik lehine yeni 
tedbirler h maktad1r. Bui· 
day koruma vergisinin kal
dmlm111 hakkınd hııızırlınau 
k rJuo liyiha11 BüyDk 'Millet 
Meclisince kabul edildikten 
sonra ekmek [fiahanı c:n az 
50 para ucuzlayacağı hesap 
edilmektedir. 

Ayrıca buğday nakil üc
retleriyle toprak ofisia mıu
raflarıda kısıJac ktır. 

Diğer taraf tac zırai isli h-
ı litı artırm k için bükü· 
metçe yeni tedbirler ahn
makbıdır. Hükilmetin IUzum 
gördüğü taktirde ziraat ıe
ferberliği ve ekim mükelle
fiyeti İhdas ctmcsidc muh
temel görülüyov. 

--._.o---
Çinliler 
Taarruzlarına 
Devamediyor 
Çung King ( a.a ) - Çin 

kıtaları Japonlara kartı taar· 
lar1na dev m etmektedirler. 
Japonlar denizden bu taar· 
ruzu önlemeğe çalıııyorlatr. 
Çin kıtaları Şud nda bir 
ıehri istirdat etmişlerdir. 

-
• Si düşen 
man ve 

ltalyanlar 
Londr ( • a )-Libyada ıon 

lnglliz taarruzunun bışladığı 
güadcnberi ahnaa esirlerin 
mikt rı: 76 ıı Alm n ve 237 
ıı llaly y subayı olmak üzere 
8108 dir. 

Hel Romel ordusu Lib· 
yada tam bir ric:at halinde· 
dir. Almanlara yalnız Derne 
yolu açıkiır. Fakat bu yol 

~&zelyalı, Şıdırvanılh, Te- ---o--
>cik ve Bayrakhda •çılan J •ı• A..I 

tehlikelidir. 

ı.;••tahanelerde bundan böyle ngı iZ er u&• 
r tOrlü post maamelitı d 
,.caiJ, posta paketi, tel- a maç 

-----
V aıingtoa (a.a) - Mümea· 

siller meclisi 18 • 64 dahil, 
18 den 64 yışıoa kadar er
keklerin kayıtlarıma yapıl
masını, yalnız 21 - 44 yaşlan 
aratında elaularıo askarlik 
hizmeti yapmalarını kabul 
etmiştir. 20 den 44 yaıına 
kadar olanların askerlik hiz
metine tibi tutulması hak
kında ifğili makamların tek
lifi ilzerine projeye ithal edi· 
lea değişiklik 1 13 muhalif 
reye karşı 173 reyle redclet
miıtir. 

V aşina-ton (a.a) - Harbi· 
ye nazırlığının düa öilıdan 
IOnraki tebliii: 

Fili pin cepbcıf nde Amerf· 
kaa kuvvetleri vaziyete hi · 
kimdir. Viıand' ve ligHpİ 
böigelerinde az miktarda 
düıman kuvvetleri devamla 
liüellmlarda bulanmuıtur. 

Kuvvetlerimiz sahil açık
larında düıman remilerine 
hücum etmişlerdir. 

---o--
Sofyadamü· 
him kararlar 

• • 
verıııyor 

Sofya,(a.11) -Geael Kur
mayın birr,kuarına göre ıihbi 
sebt!plere tecil edilmiş olan 
1910 -19 arası doğumluların 
yeaidea muayeneleri yapıla· 
caktar. 

Sofya,(•.•)-Nazırlsr mec· 
lisi Mısır ve auye f.ııulye İş· 
leycn müeseeseleri sivil se
f erbezlik çevresine nlmBğa 
k rar v rmiştir. Harbiye Na
ıırhğı p1tmuk atoklanaa el 
koym k için selibiyet almış
tır. lıtibsalciler a·dam baııoa 
üç kilo pımuk alabilecek
lerdir. 

·- wo----ıf, telefon ve havale ka- J 
, 1 edileceği haber alnımış~ y pıyor ar 11 

Adsna (a.a)- M11ıra git-___ 0___ mek üzere lıt nbuldan gel· 

miş olan lrıgiliz muhteliti 
sporcul rı Cumartesi giinli 
Ad nm mubtelitile bir maç 

kayıPlar 

Jauonyada bü
yük bir zelzele 

Loadra,( .a)-Reımen bil· 
·dirino göro lagiliz D11-
tlin hafif kruvazörü At
ıtikte torpillenmiş ve bat
ıtır. 

y1ıpacaki11dır. 

J PO LARA . Başvekil Ank• 
GÖRE raya dönüyo 
--.. --

Tokyo (ı.a) - japıın bah· 
riye nazırhğı jıpon harp 
gemilerinin bildirilmiyen bir 
yerde üç düşman denizaltı 
gemisin batırıldığını haber 
vermiıtir. 

Bu muharebede bir Japon 
torpido muhribi de batmıştır. 

Donanma yardımiyle bava 
kuvvetlerimiz Hong Konga 
hücumlarına devam etmişler
dir. 

' --.. --
Parti kongresi 

Manisa (a.ı) - Cümburi· 
yet Halk Putiıi Mani1a mer· 
kez k•za kongresi toplan· 

' mıştır. 

Ebedi Şef Atatürkün hab· 
raıını tiziz için -beş dakika 
sayği sükutu geçirdikten 
aonr• dileklerin tetkine ge
çilmiş ve yeni idare heyeti 
ıeçilmiştir. 

Konıre Milli Şefe ıonıuz 
va sarsılmaz bajlılıklarını 
izhar ederek çalrımalaraaa 
ıon vermiıtir. 

--c---
Hon g - Kon g 
mukavemete 
devamediyor 

--mı -
· eti-' Ankara - Mezunıy .... 

Mersinde ıeçire Bat 
Dr. Refik Saydam Ca,,.r 
tesi rtiaü AakaHya d,,.
cektir. 

---o--...-. 
Kahraman 
Erlerimize 

hediye 
Ankara,(a.a)-Şehriınısd• 

kahraman erlerimize kı~ 
hediyuler toplamak Ü_. 
teıkil edilen kızılıy ve ,ar 
dımsevenler cemiyetleri ıoW 
terek büroıu tarafıDdaa tol"' 
laaan hediyeler ve bedif' 
saba alınmak üzere veril,. 
paralarla temin edilea hedi
yeler yekfinu 60 bin parça.fi 

geçmiıtir. Müş1erek ko ..... 
faliyetine devam etmektıdlt· 
Yalbaıına kadar hediyeler .. 
yeküau yüz bin pHçayı boJr 
caktır. 

Bir 
---o ..... --

kruyazöt 
battı 

Loadr• (a.ı) - Amfra
tebliği: 4850 tonluk Dıati' 
kruv•zörii cenubi Atlantikl' 
bir Alman denizaltaıı tarafı• 

Manilli,(a.a) - Dıikannı 
yolca vapuru MaDiUa koyun
da bir torpile çarparak bat
mıştır. 800 yolcudan 300 ü 
kurt1rılmııtır. Kayıplar ara
sında Filipio iiy11ileride 
vııırdır. 

ManiJJi(e.a)-Amiral Hort 
tespit ettigi müdafaa plia
IDrında değişiklik yapılma· 
dıjını bir tecavüz plinı ha
zırlanmadığını söylemiştir. 

daa batuılmıştır. ~ 

ilzmir Y aban-s 
i cı skerlik ~ 
f şub~sinden: s 
ı 1 - Oaümüıdeki 1942 S 
ı seaeai 1-ikiaci kinuada• f 
: itibıuen yirmi yaııaı idrak ~ 
ı edecek olan 338 doğumla ' 
ı erat ile geçen aonelerde• f 
ı ııbbi mazeretleri ve1air S 
: Hbab yüzünden yoklama· 
ı larıuı y•pbrmamış olan ve ; 
ı diğer doğumlu eratın iki•-

~-

Rus kıtaları 
arasında 

Çang Kiag (a.a)-Manilfa 
radyosunun Sovyet radyo
ıaod u alarak verdiği bir 
habere göre uzık doğuda 
Sovyet kıt ları araıında ge
niı ölçüde bir hareket var
dır. 

Bu hareketler çok manalı 

: ci ilinla takarrür edecek : 
ı müddet zarfında yoklama• S 
: !arı f cra kılınacataadaa 
: şimdiden iıe müttali olua• S 
ı ması. S 
ı 2 - Muayyen müddet S 
ı zarfında yoklamaya gel· ! 
ı meyenler Aıkerlik kanu- • 
ı nunun muaddel maddele· f 

Bir ltalyan 
denizaltıs 
batırıldı 

Brozuuada 
Toplanıgorıar 
Vaşiaglo ,~(a. ) -19 ilk 

' Anunda Riyo d Jaıaeiroda 
topl ıııac olu! h ricıyc 

Tokyo ( .e)- Formozdalri 
deprenmede ölenlerin ıwyııı 
319, ağır yarahlar 174, hafif 
y rahlar 263 tür. 1763 ev 
yıkılmışhr. T elefoo ve T cılg • 
raf muhaberesi ytniden ku
rulmuştur. 

-- --
görünüyor. : riae göre cezaya diiçaı • 

-----------, ı: olacaklarıııdaa ite çok Ö· f 
Alt • ı dem verilmesi. 

ID pıyasası ı 3 _ Tezkereleri aufus· S 

~omı,(a.a)-İtalyırıa tebliği 
ule 22 iagilb: c:ıiri ol n 
clenizaltımıı üıtüoc dön~ 

mittir. 

• 
nıy ne 

aıırlısrı kouferanıuoa gid • 
cek Am ri an heyetin 
Sumn r V lı reislik edece • 
tir. 

• • iZi 

Portekiz vaPu· 
r da bat ı 

Liıboıı ( .a) - 5000 to
nilatoluk Portekiz yük va
puru KıuuıryA adalan yaluo
lsrıoda b&brılmışttr. 

( Saadet ) 

BugBn alt1D piyıaaıı fÖY· ı Jerına iılenmeyen ilela· S 
ledir: ı mum terbiı erattoıu tezke· S 

Rcıa~ - 2750 ı relerin n birer suretleri ve S 
He!13ıl - 2625 : cüzdaoluile her giia öf· S 
Azız - 2550 ı lcdon sonra ~ubeye mil· S 
HıJkah- 2600 • tları S 

....--. ..... -................... ;•_,_•_c_:•----·-------------


