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~-Allerlle temu ederek Londra (•.•) _ Britan)·a Rlo De jaıaeiro (a.a)-Re· hiyetli m•k•111lardaa öfreaildifla~• Wt 
~il tete.lal oıtadaa kıl- p1rlimento21uada cerey•n et- iıicum\ur Vardaı mihver bir inltlıaı -.clcle•bala ·fiab arblma,.ai• 
... 9• laltleria alicenap melde olaa '"Ünakaı•lar d 1 1 • br. Hiklmet a1r1ca halla• llatl,. ....... fu• ~~............. &...._ı .... ev et eri :ile!Brazilya ara- • "._ 

• ._ L-L .-.·it•• (taıahn- ıarııında ıöz alaD hatipler- ııncla .ı, •• , mtlaaı•lletleria la •bf•enı J•pmuaaı• ialae rıepa• ..... 
~ edU.eaiial kolay· den biri Britıaya milletinin terılemeıiae ait kararume· aolaacl, fanlyı, malrıraa ,., ~ 11•• 
"rl • fikıirl• ·reldiiiDi har olaylannd•n kayııh ba· yi imza etmiıtlr. maclcleleriaia bir ldlocla• aıara ..,iti ... 

tllı. Jundupaa, miJJetia mcıal· ltir11r kDtaclaa faıla nblmama ... ı ..... , 
~ Anaa k .. anaında ler aramadıtuu bu kaygılar- Libyada •• dit•r cllklalara •• allkaürlara ..ıı Y. 
..... Li;~ı,_ lltemelr alyetJle dan kartalmak çuelerinia D kJ dlmiltlr· 
iııııı.-~ ~roıam. Da,.. aranmHIDI iıtediğiai bildir· ura ama Ba ual ltataa ııblrlere tetmll ol-cötu. 

• .. .... ~tla :1ra1ltetti· mittir. Mtlzakerelerc buaün Kılaire(a•a)-Röyter ajan• !! 
...... elllitlerclir. Bis 26 de devam oluaacakbr. ııa111 kabiredeld malaabirl 
.., ltWıUıt laallade bulu· Biltün hatipler ÇörçiliD yazıyor. iki ı&aclenkrl Ub-
........ itimat •reyi uteme· - ı•hsıaa karı• büyik bir ili. ya cepbetiade ~illflrrarlı bir 
..... "'-.ı •lt.W IOD zaman• matları bulunduiuau bildir· bava eımektecllr. Adeta .bir 
... st feaa , laawacliılerha rel- mişlerdir . ..ı duraklıma vardır ·deMbllir· ,.. ...... .,. --o--- Romeliıı tıarraı• bel&leuıe· 

"' .... Oc ı ., ani Alman· Amerikada yor derildi banun i~iadirki 4'l.:"'• brp tıarm ha· biiylk .malaemcler ı;.topbya· 
.... .... ediyorlar- Kadınlar rak Trab!aıa kartı taarnna 

... ..... Da laare· ı:eçerk•• bu mmem•ai• 

..,,,_ ~. tFakat ••ti· Vaıingtoa (•.•) - 30 ili dlfmaa ell•e ıeçmui telali· 
........_~~ ofacalt Mili dejildi 45 yaı arasındak kadınluın kaıiai fÖZe almıt b11JUDll• 
~ Kafı. .. - aeri hizmetlerde kuUıaılmı !I .__. . .._ -.J•J• •arsa· t ~ d b" k 

1 
yorduk. Düşmanın ~elh~• ita 

.._. • wld-aa · ti e raıın A n arar a ınmış· 
9* ,.... emaıye tır. Ba karara aöre muav=a m.ılzem,dea bir Juımı flÇ• 

'ı~~· ~·-c:. .. =c1::··:Ja:if:•d:·:m- e & L J 
1
-t el 

111 teıkilit adı ile tntekkül ede· mıı uu uamaa • ır • 

~ mı,· cek edecek oıaa bu rrupıa, Bir A vustral· 
cephe geriıiade vazife ıö: e· 

~"- mı? cekler ve mymessilleri gibi yalı mebus 
~~: SIRRI SANLI aytla 21 dolar ücret alacak- Avulturalya (a.a) - Me· 
~ lardır ·" buılardan biri b1rbiye aa• 
~· ~ rhl:İ• iti· Bu!k~~ınlArı tayin iti yal· Z1rı bay Forda 1öı1derClli1 
....._ '- •tn 1 ı7aca- aız reı11clmhurla harbiye bir telgrafta balea Avıopı 

it •eıalda" lleyo· 
a...__. 1 aazmna aittir. ve Afrikadı ••••••• A-·ı· "" .-:-. ı ,. ...... bııı ........ ... .. 
... --• taralyalı askerlerle tayyare 

Maiski anide ve t•11•recileriaia ·~· v~-

MAAŞLARA ZAM 
- --

Aakıra,(a.a)-Memaı ve mlltalKl .. llf• 
verilecek fevlc .. &cle um luklaaMkl ... 
na• llJilaaaa bltçe eaclmealal• ....... ... 
den çalnmı ~• B. MlDet lleclleW• ..... . 
ki toplaab ..... emiae .ı..wa..k -.,. 
dh seç ••lrit aaeltmlara tlaitb ........ 

Kaauua ••clmem• =~- ...... 
pr• fe•kallde lıelleria clffamaaea .,.. 
tatan 100 liraya kaılu olaalar IPa • ..., 
ve telralt tefkif&.rl ~ktaktu : ...,. .. 
miktınaaa ylzde 1lrml l:t~i ·101 ..,_ ... 
170 liraya bclar Jllcl• Jlrmili p. .... 
yakaralan l~inde ,&zde 09 1Mf1 .a.,,u.lt 
11m 1•pdıcalrtar. 

.bkan - Maqlara um ~ ..,.._ 
Millet lltcllaial• J&nakl baıtalıl ,..... 
mıline abamıfbr. Çok çacakla ........ 
bu zamlardaa apı olarakf,.,.._ " .. llmıll 
eaclm••d• r6rtlfllmlpetle : .. tıce ~ Ylsl· 
m•tl• tekliflDde oldutu ılbi plaıs · a~J 
lara um •dilmesi lrabal otaaaa.-. --oo---t••• avdet etmelera lçı• 

}rahatsızlanmış emir vermesini iıtemiıtir.. ~ 
• ~~?dra(~· ) -: . Sovyeller Sovyet tebliii 11111 llmllllarll '!iti • 

.. L__. § § 
............. ralaada,~kal-

~ ...... W. llaaa11«1a daima bir 
,..,.... W. Wr .. ,ta. uyur, 
...... \, ..,.._ kalatı o 
~iM.. ••ar ki çolr defa ...... ..,... .. 

.._....., _,. Wr "' lıWir 

~ırhgı bByuk clçııı fbay Ma · Moskovc (a.ı) - Kıtala· ııcııııarı . a••ıt urt11111ı 
11ky .,Dı olarak rabıtaıılan · umıı b&ıiia taarruzı.,1~ 1 .. 

mışhr. Bir kaç ı&a dışar1ya deYam ederek birçok meı· Çl-lrllll••••• 
çıkmayacaktır. kua yerleri itıal etme;e _.-

- • - - mavaffak olm111larclır.S6 t0a Aakıra.-llautf ·•elıllett.le weldl 1. 
kinuada 39 Almaa tayya• H .. •• AH Ylcella "relıfftlHe ......... 

Mo jaık galibi 
anlatıyor 

Moıkova - (a.a) - Mo·ra 
jaiık ~alibi reaeral Rlvatof 

reıi diiıtirlllmtlıtlr. Bizim mlm ... lllerialD iftlraki\e bir toplaab,.,... 
kayabımn: 8 tayyareden i"•· mııbr. Toplaabda, n1ml rm&H11ııl1N • 
rettir. Moıkova çe•re•ade olarak .. P•tlllmekte balma ••cm•" 
4 Alman ta11areıi mlclafa· ru•i•lvla kltat ct.rlatı Jola,W. •••• 
mıı tarafında• dlflrllmlf· ıo•r• çibnlmamauaa !karar •erllmlttlı· 

beyanatta bulaaaHk, Alman- )erdir. ----

~~:D .:::!k11e~!r: ~:1;:::~; 2Alman gene- Çimento çuvallanma 
sarfettikleriai, bu arada Al· ı• o••ıdu••rüldu•• dep0zı•tOSU 
manlarıa 6 ve 7 DCİ t&men- ra 1 
lerinia yok edildiiiai v~ rea.. Moıko•a (•.a) - Buıü• Ankara (ı.a)-lktiaıt yeklleti p••te 
mi tebliide iımi r•çmiyea Sovyet tebUilae ek olank çnavllarıacla• ıhamakta ola 6 llrMk t.. 
mlbim bir şehre kaııı Ruı ••ıretlilea blltemd• 2 Alma• mlaabD 12 llra,. pkan'-• bnr ..,.. 
kıtalarıaaa muvaffakı1etJe re11eraliai• Rm pteleıi ta· mittir. KaDa•al.,ac:ak Wı ....... .... 
taarruz ettilderiai ıö7lemiı· nflDclu 11 ... hlltl blldiril·j ecllla ~... ..,ıaltı• .... •• ,. 
Ur. ....... ,..lltlı. 
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JAPONLAR 
Jıpoıalann çoi1ıaaa içkiye biç yüıleri 

yok. Akıi gibi ı•mpanyaya bayılıyorlar •. 
Glain laer ıaatiade aörüştiiiü kimselerle 
keacliıi arasında daim• bir meaafe ıöı:e
tff •• çop ı maa konaımaktın çekiaeD 
Japon, lıpirtoaua teıiriyle baıı dönd6iü 
umaa ıeveae hir adım olur. 

Bö,1le bir eilenti · ılcıaınıaın •ababında 
keacliıiai ıene eakiden oldııiu gibi dur-
pD •• az konuıur bulurtonuz. · 

•* .. 
Japonyalı ferdiyetçi değildir. Keadlıini 

tDier vıtıadaılarıadan •Jltaa öaemli bir 
•okta olaa bile durum bayledir. Katolik 
Wr ılalr haıtaMdarı m&tıhıu111 dii•r dia .. 
....... ~. vataadaılan11dı11 biç bir ba
~mau apılmı1oıda. 

Yalma bir •o)'t•aın öneaai b&y&ktlr: 
Kaa me1ele11 •• 

Bir Japoa kaaım ile &ir lıgiliz erkefln· 

lEIBlll9 Şehir Haberleri_ 

Kömürcü lb- ı lzmirtle cam 
rahim 

kum 
mah- ve şişe f abri· 
oldu kası kuruldu 

Fazla fiatlı maden köm&rli 
ıtttıiı11da11 dolayı Kal'flJa· 
kada Komalpııı caddeainde 
92 ıaydı lbralıiaı Dıramıcıa 
25 lira para cezaıiyle yedi 
glia dükkinının kapanma .. 
ıına mahk6m. olmaıtaı. 

---o------
lzmire çivi 

geldi 
Vlliyet emriae 24 toa de

mir çl•i reldi. Baalar tewzi 
edilecek. Buadaa baık• la· 
mirde bir firmada 170 toa 
demir çi•i ıetirtmiıtir. 

---o----

Haıoıi sermaye ile ıeh· 
rimizdo biyllk bir ıtıe •• 
cam fabrikaıı kurularak fa· 
aliyete geçmiştir. Ba miu· 
sese gümde 400 adet limba 
ıifeıf, 700 ıu ıiirabi~i, 270 
cam kavaaoz, ayraca4 fa1101· 
1.,, peaçere camları imaliae 
baılamııhr. Pi1aıamızda bu 
me•ı:ud• darlık bulandaiaa .. 
dan yeni fabrikanın ihtiyaca 
cevıp vereceii u::nalmık· 
tadar. 

~-o--

Parkta ve bir 
cadede yenilik 

... dhyaya relmiı 01111 ••tıadaıları ile 
Wc ~ Japon ıör-.mek iltımiyorda. Bi- Hükümet 
llldı, Koreli bir •na ile, •et.la bır babanın ko-

Belediye Bıhribaba parkı 
dahilindeki yolların tanzimi 
iıiai mlHeablıide ihale e1le· 
miıtir. Ayai zamanda Halil 
Riratpıt• caddeıinin beton 
betoa olarak d&ıeame1i de 
7000 liraya ihale olaamuş· 
tur. 

pte•i• olaa Jıpon diierlerindeıa biç bir 
ıaretle ayrı muamele göraıez. Zaten kea· 
.tlii ele tamaml1le Jıponyılıdır. Böyle, ba
M81 imparator tebaaııadın olap ta aaa11 
Koreli bir doktor pala birinde inıaa ka-
81 lıeriade &•emli bir keılfta bulundu. 
FraU1z liekJmleri ba keıfia üzerinde önem· 
le dan17oılardı .. 

Kqfl yapaa, bu ola1dıa ula orta bir iş· 
_., ıtbl ı6z ıçmııtı .. 

Japo•lar içi• hır ıe1den ilıtia tatula• 
"Nilioa,, fikridir. Nibon oalırıa ana mem· 
leketierİaia adıdır. u Allallın rüzıirı" tay· 
ptui J•poayadaa Croydoa• uçuı yapı· 
yor il o. 

Japoa tıyyırecileri le Bourgıt'de bir 
ka~ tlaklka dialenecılclerai. Memlekette ne 
kadar ••tıadıılırı nr11 uçul alınıaa top· ...... , .. , .... 

Dört beı ••at recikca tayyare, aibayet 
ı&kte ~lrilad&~& ıtman bepıioin birde• 
plamı1aa lsit yerlerinden birer küçük 
1ıaeı imp1ratorluiu bayrağı çıkarıp salla· 
clıklarraı gırdiim. G&kleri fetheden bir 
..,illet oldukları için iki kat öğOoü
~•raı. 

v •• •• 
nagının onu 

ı açılıyor 
Kemeralbd' yanaa ma· 

razılar çlvarıada mevcat 
üç magaıaaıa iki metre geri 

ılıamaıı ve lfolaa geaiıfe. 

tilmesi takarrOr eylemiıtl. 

Ba mağ•za)arıa (yıkılmamaa 

dla baılanmıftır. Cadde , .. 
aiıliyecek •e b&kümet ko
nağı ön& biraz dalla açı· 
lacıktır. 

---o---... 

Kaoot bezin
den çuval 

olmaz 
Son zamanlarda b•zı mü· 

e111eleriD kapvt beziaden 
çuval ya phklan anlaşılmakla 
hiikümct bunu şidd•tle men ~ 

Bu yol aa kıaa bir aam••
da ikmal edilecek, parke 
yolları da geniııemif olacak
tır. -----o--
Kömür. fiyah 

arttı 
bmire ye•iden ıelecel& 

llöm&rlerin kilosuna 29 para 
zam karar alına ahnmııtır. 

Eıklden ıelmiı olın lrö • 
mirler bu karara tabi deiil· 
dir . 

----o--
Yusef Yafe 

mahkum oldu 

28 2hld u... ı,.~ 

EKMEK 
KARTLA.Ki 

Dl• ....... _ iti ...... ~ 
rlmiadeki 36 polia 
•• lrualrola il• 8 .. -~- ~_.::... 
maatakanada ,.. .....,. 
kartlanaıa 1Dlracaat .elıJI 1 
lere tuUmlae tiatla•llllfll" 

Bunları• ka1ba••8fl .., 
••llit nrar, ka1laed••• 
olacakbr. Bo itlMrla ~ 
na mabafana.-.w~~ 
titiıllii pat•rm•k ..-. .... 
m•faah icabecbr. 

E••ell alhD ı.a=.; 
daalan allkalı :~ 
riıerilmel&te, ... ela~ 
ciklaan a11•• alt ~ 
karneleri tetkik ••Ilı dl' 

dlr. .. """" 
Nlfaz clzclam .... ....,... 

lara d&a kart Yerllm~ ------
Otomobil 

listiii 
Yakı•clı [llmlie etôMl"!M 

•• kam,o• lllflll ftlMIP::"" 
o 

ızıır ıskarla 
Jı~oa terbiyeli, ıeııiz bir İlıııudır. Çok 

auiktiİ. Blt611 ıark adeaılar1 ılöl ya\,aa· d ı 531 dopmla ı•Jrl 
CIJI .. ,., ~öıükür. F•kıt göıüıtüill kim· t Elbamra Sinemasın a ı ihtiyat eraba •"'* 
ıeyi daima ılpbı altıaaı dinler. Yabancı :'''"'"222"'"ci'ki;;;-c~M.tı;J;-rd;;-~------------ı here 30.1.1942 c-

etmittir. 

Fazlı fiyatla kapot bezi 
ıatan Yu1ef Yafe 16 tin 
bapiı ve beıyOz lira pıra 
cez11ıaa mabküm · olmuıtur. slndıı: 

il• plrJaımılarıada koadisiuce önemli olan : ıa.,a111eyla ıaltede 
"Nılaoa" an meefaatleriac aykırı koauıma· : NAMUS BO~CU ı Wohıamalan Hia olaalll'• 

saak\ır. i (KAHRAMAG FEDAi) ı Gelmi1ealer ·nkla• .. 
J•J!o.D, kendlsiuden ve keıdi milli hı" Tü k e sözlü ·Four Featber1· Türi(çe ı6ıl&ı kerlik kaanaau c•-' 

yatanda• ılkiyet etmez. Bu, onao ıah11a· iscı~ıl~r·: 2.17-4.30-6.45-9 da Camarteıi, pazar 11 de ı klml•rl tatt.iW e&lt 
cla~i baıaıilik olcluiu kadar, ınilli diıip· ı baılar .. ilk .eaaılar ucuzdur. t 
6acle• ileri ıelea bir neticedir. J>r • Fahri 

Japonlar için deaiı kaplumbtğ111, balık· ••suttin lımir bılkıoıa ıabir11ıhkla beklediği dlnyaaıa ... ı ..... u •• ı.1ıcet liaı 
~ kata, l•ylek gibi hayvanlar kutsıddırlar. :• muezzam tarihi filmı ı Ro•tk•• .~ 
lo•• ıebep, jıpou1aauı bir deaiz ülkesi •: VICTOR HUGO'aua ôL

18
MEZ ROMANiı ı ~:;~~~· l~!:e=~ '2 

ohnaaıdır HDıyoıuı. ı -Tiirkçe ıöz - ft "• t''l\.WJ'Otl. ~. 
Gerçekten, •d•tar ba\kınıa çoğu balık- : :~OT DJ\M'ın KANBURU J 

~dık eder. Fakat ]•ponlar iÇla .. Yama,.da ı • 
aaakaddeıtir. Yama, dağ demektir. Japon ı (Notr dame de Pariı)I ı 

Cilt •• ZBbrenifl 
llltelaam• 

O 1 CbarlH Laaghton·MıureeD Ohara ı iti yelpaıeleria, çıy tepıllerlnhı, fincanla- ı yaıyaD ar: T 

.,. ı .. rı•d• d•t •••mı b .. ı .... , .. •·•··· l Tayyare sinemasında 3ı:l6 i Salih Sô 
Ilı•· ı Matıa.lu: l-3-S-7-9.JS ta.. ı llrlacl S.,.lar Ne V. 

DOKTOR 

-Arlr111 ••r... -· --- ·---· ••- va•r.• ••••raa~ - -''-. ~~~~-----=~~~~....:::=:~~~=--=~-====----c_~~~ 
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y ıı mış 

Bir motör 
rak 

parçalan•· 
batb l ~Gınburiyeti 

,., ... 10 de Jıaeirodı topla
st' ~ A11aerfltalıl1r birliği 
~ ~ iade temsil edilen 
iP 1'~ Aaı.nJıuı clmhuri· 
~~. Pir. clea blritl de Şili· 

şu· 
~ta ~ c:ıınıp A erilraıınıa 
~ "llilleriade balaaan bir 
~~~•tttr. Clmhoriyetin 
Pedı uı bpıayolcıdır. 
~i bo Arruirre Cerda 
"• bQ lr clmharreiıj ~ulu· 
dİtı J 111•aalıketia kapln.· 
"~la 289.776 mlli mu· 

1'37 r •• 
hPtta, Jıb ilk kiamıo11d• 
~ bi, llJlml röre Dil• s 4·287.44S kftidir ve 

ti ~ .,: ~ota Anapılıdır .. 
-...._ lreJercle Alman ka· 
bit ' ol.11 Şllller b676k 

~ ~Dlak teıkil ederler. 
1111.,-:l•rcle Şlllain ı&pheli 
._, lllibıer taraftarları· 

il alb•a ılınma11na 
~kırar •ulldlfi bil
~ • 811 karara• ltt• 
•ti ta raa ~•lak teıkil 
~ «llrtıvde •erilmlı ol-
Şuısok m..tatem•ldir. 
~ ~· 1938 c&mbarreiıi 
"41.,. •d-. •oDra bütlin ıi· 
• ... ~tiler, "•aflar., ve 
~ • diye iki birlo~ik 
as._..,-;•llHtlana da rene 
~ tr IDlıtakil bare• ,...:-•k taraftara (ÖrliD• 
Ş ilr. 

.... lJj Naatlerl ele keadile· 
'- Ntc1ata a8ıaı verirler ._:._•rn bir parti balla· 

1 '· 111a._~ fttatiıtlkleriae röre 
....:~tttt. 3467 ilk okul 
~ ki baalarda 447,717 
~ okıır. 85 ortıa okal 
~ ... • lhnlardı da 29.062 
'- bl baluDur. Buodaa bıı· 
._ ~çok huaıi okullar 

Şllid ''· '-rda 1 iç tane iiai•euite 
~ • ..: ~· ba11lırda okayan 
''1d ll&D llJlll 6454 kiti 

ır. 

.,f ~•ld 29.435 kioilllr bir 
u,.t ~ 177.434 klıilik te ih· 

Do,_ Q ••etleri •ardır. 
-. d •muıDda lıe hir ta· 
ş~ ~fak ıemi bulaıuır. 

hteaıD • 75 tane ııkeri tay· 
Pd Yardır. 

bl'-•IDlelcet ~çi11deld el emir 
9'uu" devlet tarafında it· 
~ıu' •• bualana 1Kanluğa 

il •U tatar. 
'41~;:. aakUyab iyi taDıim 
ı.,,., ' •• baraya bıflı 
'-& la tler 2666 millik bir 

23o6rlııacle iılerler. 
~ adi birlaci ıınıf ol· 

• .\1 ..!:_re 1De111leket içiade
~ 1.QJ ria ,ekü11u 12 bia 

şw. "'· ~..._.,ha çı\ardıia baılaca 
er bakırla altrattır .. 

................ 1.1.e.i .... da d"a11dıa ıelecek 

~ ı.ua.,;~· .d~~ •z ••ra 

---... o---

Önümüzdeki p ar günü 
y pılu.c:ıfl futbul müsbak 1 rı 
şunlardır: 

ikinci takımlar ara11nda; 
saat 11 de Ateş • Altay, h&· 
kem: Mn ffer Korel, y-a 
h kemlH; Must fa Bayra. 
Al ettin Kaıaaova. 

Biri ci takımlar raıınd ; 
saıt 13 te Karşıy&k ·Demir 
•por, h•kam Muıtd Bılöz, 

yan hakemler Atıf Ulaay ve 
Osman E•cngia, saat 15 te 
Altay - Altınordu, hakem; 
Ferit Simıaroğlu, yan hakem· 

ler Faruk Kantaroilu, Mus
tafa Bayrı. 

DUnyada Neler Oluyor? 

Muazzam fotoğraf 
maklneıeri 

-o-

Bugün iaı nın yelek ce· 
bine 11ğ c k miaimini, fakat 
soa d rece mükemmel fotoğ· 
raf m ~ineleri vardır. Fakai 

teknik bakımından en mü
kemmel fotoğraf makineleri 
iki tane olup her birinia 
ağ'ırhğı alta toudar. 

Bu fotoğraf makinelerin· 
den biri Londrada bulua
mıkta ve te nik bir libor -
tuvarda kullanıJmaktadır • 
lkiocl m kine ise Amerika· 
nın Kleveland şehrinde ba
lunmakt& o da fenni itlerde 
kull•nılmaktadır. Bu mı~z· 
zam fotoğraf makin~lerinden 

her biri iu yükı kliği 3,5, 

gcnişlii! de 2.5 metredir. 

Bo makineleri en küçük 
teferrüıtlariyle tabii büyfik· 
lükte reıimlcrleri çekilebil 
mektedir. 

1937 yılında memleketin 
çık rdığı bakır 413.185.666 
kilogramı tutmuş ve bu ra• 
kam meml ket bakar iıtihEa· 
liode bir rekor teıkil etmiş· 
tir. 

1936-37 ı neıiadeki ait· 
rat iıtih11Ji ise 1.615.200 to· 
na v rmııtır. Şili 1937 ıe• 
nesinde 9.815 026 gr m da 
altın ist•bnl etmİ§tİr. 

Memleketin iç iıtiblikloe 

yetecek k dıar çiftlik mah· 
ıulleri de yetlıti!'ilir. 

Danimarkanıa .uerkezi olan 
Kopenbıg ıehrinde garip bir 
hidise olmuıtar: 

Geçen ıene bir genç, bi
siklet satan bir m•i•nyı 
soymak c\hmiyle yakılıamıf, 
mahkemeye verllmiıtir. 

Dinlenen sııhitlerİD bir klı· 
mı bu delikaulıyı ma;ar.ada 
gördüklerini, bir kısmı da, 
çalnımış olduğaou bllmiyerek 
ldıklarını ıöylemiıtir. 
13 şahit· o kadar kıt'i be-

yan•lt• bulunmuıtur ki, mah· 
keme, bütüa hıkirlıra rağM 
men, genci boş ıene l:aıpse 

mabküm etmiıtir. 
Şimdi baka bir ciirümdea 

1akalaa Borıı adıada biri, 
biıikletleri kendlıiDla çaldı
ğaaı \'e ıatbğıa itiraf etmiş• 
tir. 

Bu suretle 13 ıahıdia de 
yanıldlğı aaiaıılmııbr. işin 
ıaribi asıl hıraalı, evvelce 
mahküm edilen reacİD bir• 
birine çok benzemesidir. 
Hapiıbauode bulunan mı· 

sum genç serbeı bırakılmış· 
br. 

YOzdı çatlak ve ılvH-
vllce olmaması için 

Yüzde çaklak, kırmııılık 

--... ..... ,_ 
latanhal - E••elld tla HaHlle s. ... 

hiliode bir mot6rde lmillk olmaıtar. 
Hll binuınıa &nlladeld brpaı labl .. 

sine bıih halaaıa Aıla• mot6r8 kapta• 
Selihettin motörlhı makine dalreilnde ma• 
'fdaeye bıvı vermiye çıhtırken WrieaMre 
iafllik iafHAk olUf ve kaptaa keadlal ı~ 
lükle dııanya atarak llı1atinı UltanWJ. 
miştir. l~filik netic11iacle parça p•rp ol&• 
motör bıraz ıoara tiatrmıhr. 

Kar:1 etrafıada z•lntaca talakikat• INtt· 
lanmııtır. 

~~~~~--~~--~-----------'--

Gazı filit dive satan 
Ahmet Oğadan 
mahkum olda 

hıiıir C. Mldiiıamamllfii.._: 
Gus ffllt dl:r• hıllla •lBIÖ •••tilr• 

ibtiklrdaa ıa~la lımlrde Mımb ca••W .. • 
120 aamar••• b9kkıl llümlit öllw Ak•tt 
Opd•• bık1nada lımlt 11Ur4' WdMI eıllA 
mahkeılace 1apalan durapa• ....... 
ıyça ıablt olan ıaçlaaaa mUll kor••• K. 
32, 59/3, 63 acil maddeleri•• ~ 25 Ura 
arar para cııui1l• 1D81aklmlyeti•• ...... . 
Muıtay• ait olaD 120 ••m~ .... .. 
7 g6a müddetle kıpaalmunaa elcle wlllea 
gazıD mlladesiae 18 • 11 • 9'1 t'üial ... 
karar verilerek b&kBm kıt'il~ttft Da. .a .. 
aur. (4.'J) 

ve ıivilce olmama11 için bot • 1 
bir m•aea suya ıiıu•n• ... k Fazla fiatla toı 1••'-'e-
•u dotdarmalı içlae 20 Cl•mla • ~ 
t~ntürdiyo •• 20 d.ıml~ .a~i n SBt&D lsmail ıcı..-a 
ıırke damı tmah, oııeyı ıyıce . -• i!"..Y-
çıllfalamah. mahkum olau 

Her gece bu ıu ile bir 
tülbenti ıslatarak ytııe ıojuk 
pempreı yapmalı. Oa daki· 
ka bırktıktan ıonra çıkar• 
malı v yüzü kurulatmafıdır. 
Her yer.aokt n ıoara bu sa 
ile ağız çılkaaırsa guıt iyi 
deıenf ekte eder. 

Bugün Asri 
Sinemada 

lZMIR ASLiYE BiRiNCi CEZA HA· 
llML1GINDEN: 

Fail• fiatla tıı ıekeri satmak ........ 
ibtikir yıpmaldaa ıuçl• Sı,dlka, .-ı,.. 
ıinde baklW S.liailili ll•haaet Ofl9 ı...
il Kırç• ukkiatla 7apdaa ülaiiDa ....... 
da IUÇD ııbit ılrll•• lımail Kir~··· 30 
lira para caıuirle malakiml,.UH 7 si• 
müddetle dtilddnıa f kapablmuaaı •• elde 
edile• ıekırl• mütacler.Miae 29 11·"~:-·j 
aBade karar Yerllero lllkela ~ 
ili• olunur. Bir milyon lira 3 aeaelik 

sil ve gayret 11rfetlilerek 
10,000 kiıinin iıtirakiyle 
vücud• getirilen HD 'at be-
yaz perdcdo baraka •• mü· Viliyel amam Glıcllll 2 ıaltat 912 pa• 
cinsi hiç ıüpbe yok Türkçe zarte1i rl•I •••t 14dı Tlll,.t ....__. .. 
ıözlli: ıenelik içtimaıaa '9qliyac6tı • ~· ..... 
yeşil Korsanın _ı_an_a_ı_.,_,11_1_.,_, _'i_c•_o_ı .. _ar_._· __ --.._ 

kızı ızmir lı,ırlil şıusıı-ıı: 
olmuıtor. 

Jzmirde ilk defa 0 ASRİ,, 
Sinemada gösterilecek ba 
filimi görmeğ'e koıaoaz. 

331 dojıaaala llatlıat laı•• eıab .. fftk• 
edilmek bere 30·1·1942 cama 11DI bmlı 
verli aıkerlik ıahHlade IPIYCill ı.-.... 
ları ilbn olaaar. 

cı::J:c%X:X~~~~~I2"''tls::i?r.':~.~ --------•ll!ı Gelmiyealır laıkln•da :uk•llk kaaa ... lY Si EMADA ı ~~•i lllk6mlerl tatbik edilecektir. 

ı 4 Büyiik Yıldız Clark G ble -Claadet Colbert- Spea· ı 
ı cer Tracy - Hedy Lam rr : 

i KARA SEVDA i 
ı Şıbcıerinde (Boom Tovn) Fred Scott ilk defa ı 

i KANU KU~VETI i 
ı s •• .,.ı.r: 11 .45-1.45-5-8.15 te rumHleti, Paıar 9 d~ : 

ızmir lıtırlll JIMll• : 



SAHiFE 4 ı {•llilN lllı) 

lstaııbulda şekerciler 
hakkında icraat --·o--

Şeker fiatlırıaın aıtm111 iiıeriae ıekeı· 
deaa mamul maddeler yapıa ve ıataalaran 
ellerindeki mallari yük1ek fiatla satmama· 
lara l~ia, bir tedbir olmak üzere sekiz .,n 

ltekerci dGldrinı milb6rlenmişti. MOblrleae• 
tllkklalar diia alikadar memurlar m&va· 
celaeılade açılmıı ve e.ki fiatla alınan 
ı•k•rle mamul maddelerin miktarları te1bit 
eclilmiıtir. 

• 

Amerikada 
mesailer 
aranıyor 

Vaıiagton (a.a)22 llkki· 
nuada yap1la11 japoa bıı· 
lrıala11 neticesiade jıpoa· 
lar111 elde ettiği muwafıkki· 
Jetleri kolaylaıbraaları tes
pite memm kot:Diıyoaaa 
vardtiı rapor dtıa beyaz 
urayda aeırfae mDıade 
oluamuıtur. , 

Rapor• ıöre Japon ame• 
rika• ıörilımeleriaia ea bad 
bir ıafbaııaa ılrdiii zamaa 
bahri aaurı Albı1 Kaokı 
harbiye aazırı Stipıona yıı · 
dıiı bir mektupta mildafaa 

8. Çörçilin 
mühim ifıaatı 
-B•ıtarafı 1 aci sahifede -

tehlikc1e. 4iı~cek lr•• İlti
liya atıayacak, ;ı56Yen teh
dit edilecekti. 

Biı Rmlara wapbfımıı laer 
vaadı yeriae ıetirdik. 

Almanlara 
re Rıo ko 

feransı 
Berlla (a.a) - Rio 

raa11 etrafında Allı-"1. 
filui laariciye • e•••ımıri 
ıöyle belirtlrmektecllr: 

t4Birletlk Amerika 
leri ile .._li Amerika 
letleri ceaaptalri Am 
lan keacli mea 
ne uyar bir ıiyaıet 
mecbar edebilmek lçla 
riadeıa ıelen ıayıetlerl 
i•memlılerdir •• 

lrlaada 

Balıçekapıda ıekcrci Hacı Bekir ve Cemil 
firmalara / ıekerdea mamul maddeleri sat· 
madddarı içi11 haklarında zabıt tutulmaıtur. 
Her ili firma da, ıeker fiıtlarınıa ylikıel· 
m .. ı lcuıı11ada elleriadeld mallara kaça 
1&tıcalıdırıaı bilmedikleri için ıatıı yapma· 
ddda11111 iddia etmlılerdir. Beyoilunda 
.. kıllemıcl Seraflm, Kıraköyde ıekeıci 
Y aaf' KaclıköyBade Şıbaa, Beıiktaıta 
Rlflsa, Talıtakalede karamelicı Hıfzı elle· 
rlatlı "kerde• mamal maddeler oldufu 
Mlclı •bttaa lmtlaa ettikleri için bakla· 
na .. takibat 7apdmaktaclır. 
..... ıoara eıkl Hatla alıaaa şekerle 

••al maddeler e1ld fiat Bzeriad•• •• 
J•I ftatla •lıDaa ıekerle mamul madde· 
'-de ·1eal Jlluelme alıbetiade arbrdarak 
•blac.•tır. 

noktıhmnıa 7eaidea tetki· 

1 
lre tabi tatulma11 baıaıuaada 
aazaıi dlkkabaı celbetmif 

" - Yine üç ay evvel Ro
mel orduıu Mıun tehdit edi· 
yorda. Bu ıartlar albada 
d01ma11ııa eıa11lı ., kat etlerine 
tıarruı etmemi(icap etmek· 
te idi. Netlce tımidimizdea 
baıka tBrlü olmuıtur. Daha 
feaacla olabilirdi. Romel ku· 
vetleriaia liçte ikiıl 7ok ol
muıtar. Elimizde 61 bfa eıfr 
•ardır· Gerçi Romel takvl7e 
edllmiıtir. Hadiıeleria ae ı• · 
kilde ıeliıeceıl belll de;ildlr 
harp dewam ediyor. 

rikayı 
to 

. Şıker tirketi cl611 de tenfata bdılama· 
~r. Alikuadan alilradarlardaa ba huı· 
~ •erilecek emir beklenmektedir. Şehir· 
deki bakkallarda beyaanımesi verUmif 
fÜ• ~lktarı, ıchrin ilıtiyıcıaı tamamea 

. ~h~acak miktardadır. Bunua lçia teYziin 
,_.tirilmaiade bir beiı ıör61memektedir. 

Ola Fiıt Miirakalle ındmuılan ıüplaelo· 
•U.a ,.rlerde araıtırmalar yıpmıılardır. 
.F~la •lktarda •• ihtiyaçlarnadıa fazla mal 
Akh,.Dlar bakkıada :tıkil>.tı baılaamııtır. 
8a aradı Harbiyede Kıya sokığıada 11 
•ua.srah ••de 214 sandık beyanaameıiı 
kume ıeker baluamuıtar. 

·Yemitte Yemiı ecıaban91ioin üıtiiade de 
ild •••dair. ıeker buluamuıtur. Mal ıaklı· 
yaalar adhyeye •erilmiş1crdir. 

IZ1ir Yallaıcı Askırııt lnbuıa•ın 
. .lzmfrde buluaa11 yabancı 330 •c 331 

clojuoalu erattaa piyade, jındarma, ıiim
rlk, ıii•ari ve topçu erıtuun ( Muvızıaf 
labmetleriai ikmalden bııka k•aunen ilive 
eıHlen birer ıeaelik fııla hiımetleriai de 
ifa hariç ) 31 • 1 942 C:Qaıırctiıi sıiiafine 
kadar ıubomiıe mür•c••lleri akıi takdirde il•• olunur. 

ve barhiye naurı bacama 
ur•r• bölreJerdeki deais 
kamatauı amiral Sllmea ve 
kara •orduları bqkamataaı 

ıeaeral Schorta ilam i•lea 
emirleri 'fermiı idi. 

MuaUeri arama lıcomiı10-
au reıek ••ti•ıtoada r•· 
rekıe hıwalcle 1800 ıılait 
cltalemlıtir • 

Bu arada geaeral Sclaort 
wercllıi if adecleliıteailea ted· 
birleri alm•k Jıpoa ameri· 
lra• laarbıaı l>ıra• •etwel baı· 
lamın yardım edecejlaclea 
emirlere riayet etmediğiai 
bildirmiı •• adadaki Japn 
koaıolotlaj'a ııkı mhaM· 
bette bahıaan 200 Jıpoala· 
ya aızaret altıaa aJmaktaa 
çekiamitlir. 

Amiral Silmen de ifade· 
ıiade harbiye aa1111aı• tel· 
grıfında ceaabı dojra &ir 
hareketten bılu edildiii•i 
•• havai adalan•• karıı bir 
taarruz yıpalıcajına ihtimal 
veremediğini aö1lemiıtir. 

Çörçil kabinesi 
tenkit edildi 
Loudra,(1.a)-Uı1k ıuk· 

ta buhran fazla r•liıiyor· 
Orada olup bitenler t~bll
keyi •aktiacle lci•diye al· 
mamanın bir aeticeaiclir. 
L\byada i•çea yal yapıla• 

IZllr ualllncı aakarllk ıubasl baş. ~:;:11::d:. .. ~;:.· e çtlr•nlma· 
Wlıiından: çOcuk başına 

Gazetelerin 25·1-942 •• ,21.1•942 tarihli 250 kuru• 
•••l•n•daa aeıir ve ili n edilen yazdarda '!I' 
(ma.auafhk hizmetini bfr ıeDe f azl tiyle Ankara - Parti rıabaa-
p1>9alar b11iç) ibaı6ıiadea makıat muvaz· da 3 dea fazla çocuiu olan 
allak blımetlı~a! ikmal ettikten batk• memur ailerine her çocuk 
aynca . k~nunea ilave edileD . birer ıeuellk içia 250 kuruı zım yapllmııa 
lalsmetı ıfa edealerdir. Tavıill olaoar. teklif edilmiı ve mızbayı 

rirmiıtir. 

Raılua teşekktir etmeliyiz 
Kıt sreldi Almanlar petrol& 
elleriae geçiremediler. Y •· 
lua orta [ıarkta Fraaıaaıa 
blıi terkettl ii padea beri 
buıtae kadar elwerlıli bir 
daram lliç &ir ıam•• olma· 
auıbr. 

Şimdi aelere muktedir ol· 
datamuıu ıortlyoraı lıarbi 
kazanıcaiımıza her zam••· 
kladen fasla ima• buHyoraz. 
Libyadaa baıka tarafa aıker 
nakletme mesulfyeti yalaıs 
IHlaa aittir. Bo hareketi••• 
cloğra hareket oldapoa ıa .. 

maa ıölterecektir. Baaaa 
içiadirki mıçli•iaiıclea iti
mat reyi iıtiyerum. 

KABiNEDE DEGIŞIKLIK 
YOK 

Bııwekil kabiaede deii· 
tiklik fikri•i reddetmif fÖ· 
r&len her nok11alıi•a meıu
Jiyetiaia ctamamiJe keadiıf111 
ait olduiunn ıöylemiıtir. 

Baıvekll ıözlerlni ıöyle bi
tirmiıtir. 

"- Amerikadaa ayııl1t· 
kea reiıicamhar i Ruzvelt •Iİ· 
ni tiddetle ııkarak baaa de
diki Ba harp neye mal olar1a 
olsun toaaaa kadır 16tllrı· 
•etiı ... 

UMUMi iNTiBA 
Nataktan toara ba11ı olaa 

umumi intiba Baı•ekiJ B. 
Ç6rç1Ji11 itimat reyi ılıcıfı 
merkeıiade idi. 

yarın 

panıyor 
Rio d• jaHlro C a.a 

Koaferauıa UP.9•• 
alala 1anaa IH~ ..... , ....... ,,.· 
laeall tamamlaamıaı 
••daa ilerl ıelm~. 

Kapanan 
Gazeteler 
lataabal (A•aula)

aıı baber •etrettlk·IMl.m 
dola11 Son Poıta •• fı 
ıızeteleri 1 S er ıtl• fi 
a11lıız laaberl lktibaı 
ikdam, Soa T eJıraf ye 

ber de içer ı&• m 
kı pablmıılaıdır. 

f331 Doiu 
fihtiyat ölç 
fve deniz eri 
f davet edili 
ı lzmlr Y ırll Aıkerllk 
ı beılacle•: 
ı 351 clofamla itlal,at 
ı m• •• deaiı erleriaill 
ı edilmek lıere son :::::::::::::::::: ı rtlal bmlr yerli 

A k k ı ıalteıiatle ba11r ............ 
çı onuıma : lan llmmd1r. 

Bay Ralal Sıv11lıya ı Gelml1ealer lla 
Halk piyesiaiı lıakkında ı bnuau ceu lallklll~ 

ıar&ımek iıero matbaamıza ı Dİ• tatbik ol-cajl 
teırifiaiz rica olunur. ı:_o_ıa_a_uı_. _____ _..""i 


